
 

  

      

Aspectes normatius a revisar/modificar per al desplegament  

de la tecnologia solar fotovoltaica a Catalunya 
      

D. Daniel Pérez Rodríguez, amb DNI 72048334-Y, en nom i representació  d’UNEFCAT, EXPOSA les 

següents propostes per fomentar la implantació de l’energia fotovoltaica: 

1. Modificar de forma urgent, mitjançant Decret-Llei, el Decret 147/2009, a fi de treure la 

limitació actual de 3 i 6 hectàrees per a parcs fotovoltaics sobre terreny i d’altres obstacles que 

limiten la instal·lació de plantes fotovoltaiques, tenint en compte que és una tecnologia amb 

un gran potencial a Catalunya, que per si sola podria permetre assolir els objectius renovables 

de la Llei Catalana de Canvi Climàtic. 

2. Simplificar els tràmits amb els Ajuntaments. Convé que s’adaptin a la Ordenança Municipal 

que ha publicat l’ICAEN. Des de la Generalitat s’hauria de promoure que: 

i. S’implanti a tot el territori un Règim de Comunicació Prèvia per a la instal·lació sobre 

cobertes de naus, edificis i habitatges, amb Declaració Responsable de l’empresa 

instal·ladora. 

ii. Aprovació automàtica per les instal·lacions coplanars (mateixa pendent que la de la 

coberta) o que no superin l’alçada màxima de l’edifici (amb casos a estudiar 

específicament en edificis catalogats). 

iii. Que es reconegui la tramitació telemàtica de tot el procediment. Si no hi ha tràmit 

específic habilitat, a través de la instància genèrica.  

iv. Per instal·lacions de petita potència (<15 kW), suficiència de presentació d’un estudi 

de Seguretat i Salut per l’empresa instal·ladora, que serà qui respondrà del seu 

compliment, sense necessitat d’assignar un tècnic independent responsable de 

Seguretat i Salut.  

3. Que per instal·lacions d’autoconsum (sobre coberta, pèrgola de pàrquing o terreny) no es 

demani una modificació de la llicència d’activitats. Actualment molts ajuntaments contemplen 

que amb la llei mediambiental que regula les instal·lacions FV >100kW cal modificació de la 

llicència d’activitats. 

4. Residus: Que per instal·lacions domèstiques (<15kW) no es demani el tràmit amb la Gestió de 

Residus, que actualment implica presentació de l’aval i pagament de taxes, donat que es pot 

considerar que no se’n generen de residus. 



 

  

5. Eliminació del requisit de depositar aval per possibles desperfectes a la via pública en 

instal·lacions sobre coberta, els treballs de la qual no ocuparan en cap moment la via pública.  

6. Simplificar la tramitació sobre terreny no urbanitzat, que avui passa per la Comissió 

d’Urbanisme. Actualment (amb art. 48 TRLU) s’allarga excessivament en el temps (mesos o 

anys) i acaba imposant elevades restriccions. Convindria escurçar dràsticament els terminis 

de resposta, i simplificar/eliminar moltes de les barreres i limitacions que s’acaben imposant 

7. Implementació d’una finestreta única en la legalització d’instal·lacions d’autoconsum amb la 

Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial: unificar tràmit de seguretat 

industrial i d’energia, que actualment cal fer per separat.  

8. Possibilitat de realitzar el tràmit anterior tant pel titular de la instal·lació com per l’instal·lador. 

9. Promoure projectes amb tramitació ràpida: declaració d’utilitat pública, en terrenys públics, 

amb beneficis pel territori, etc. 

10. Definir zones d’especial interès per instal·lar FV: Zones amb dèficit energètic, properes a 

plantes amb previsió de tancament (nuclears), en espais públics, en vies de comunicació, etc. 

11. Mesures per evitar l’especulació amb els punts de connexió (demanant un cert títol sobre el 

terreny on s’ubicarà la planta o altres mesures de control). 

12. Avançar cap a la convergència fiscal a nivell municipal per les renovables. 

 

I per que així consti, ho signa, a Barcelona, 13 de juny de 2019 

 

 

 

Daniel Pérez Rodríguez 


