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ANNEX I - CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE L’APROVACIÓ D’UNA 
NORMA MUNICIPAL 

 
Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de 
normes municipals i de conformitat amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
caràcter previ a l’elaboració o modificació del text de l’ordenança o reglament que més avall 
s’indica, es portarà a terme una consulta pública a través del Portal de Transparència 
municipal a fi de recollir l’opinió de les persones i les entitats/organitzacions més 
representatives potencialment afectades per aquesta futura norma sobre: 
 

 els problemes que es pretén solucionar amb l’aprovació de la norma 
 la necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
 els objectius de la norma 
 les possibles solucions alternatives (reguladores i no reguladores) 

 
En compliment de l’anterior i d’acord amb les Instruccions sobre la consulta pública en el 
procediment d'elaboració i modificació d'ordenances i reglaments municipals aprovades per 
la Junta de Govern Local de data 14.11.2017, les persones, entitats i associacions que ho 
considerin oportú poden fer arribar la seva opinió sobre els aspectes detallats en el requadre 
que figura més avall, fins el dia que s’indica, a través de l’adreça de correu electrònic 
participa@manlleu.cat o bé mitjançant el formulari corresponent que figura en l’espai de 
participació ciutadana de la web municipal. 
 
 
Nom provisional de la norma 
 

 

 

Ordenança per a la promoció de les 
instal·lacions d'energia fotovoltaica al municipi 

de Manlleu. 

Antecedents de la norma 

 

 
 

Ordenança sobre la incorporació de sistemes 

de captació d’energia solar fotovoltaica als 

terrenys, edificis i construccions situats al 
terme municipal de Manlleu.  

 

Assumpte 

Redacció Doc consulta prèvia Annex I - ORDENANÇA 
PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D'ENERGIA FOTOVOLTAICA AL MUNICIPI DE 
MANLLEU.  

Interessat/ada de l'expedient 

AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 

  

mailto:participa@manlleu.cat


Problemes que es pretén solucionar 

amb l’aprovació/modificació, necessitat 
i oportunitat de l’aprovació/modificació 

i objectius de la norma 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Adequació del text de l’ordenança a les 

diferents normatives supramunicipals 
aprovades.  

 
La necessitat de l’aprovació d’aquesta 

ordenança es justifica perquè és una mesura 

per la lluita contra el canvi climàtic i d’impuls 
del procés de transició energètica municipal. 

En aquest sentit hi ha una clara voluntat 
municipal d’incentivar les instal·lacions solars 

fotovoltaiques entre la ciutadania. 
 

Els objectius de l’ordenança són:  

 Recollir i actualitzar el règim d’intervenció 
municipal sobre les instal·lacions de 

producció d'energia elèctrica mitjançant 
panells solars fotovoltaics que s’executin 

en béns immobles, regulat a la legislació 

urbanística, es destinin a l’autoconsum o 
no.  

 L’establiment de mesures tributàries que 
permetin la incentivació de les 

instal·lacions d’autoconsum. 
 

En referència a la integració paisatgística 

prevista a l’anterior ordenança, s’amplia la 
possibilitat d’instal·lació dels captadors solars, 

s’eliminen algunes de les limitacions formals i, 
a la vegada, s’equiparen a les que ja estableix 

l’article 9 bis de la Llei d’urbanisme, d’aplicació 

directa. 
 

Possibles solucions alternatives, 

reguladores i no reguladores 
 

Aprovació del text d’ordenança tipus proposat 

per l’Institut Català d’Energia (ICAEN).  

Data fi consulta pública 10/10/2020  

 
 
Manlleu, 25 de setembre de 2020 
 


