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PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A  

L’AUTORITZACIÓ DE LES PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables 1 
 
 

FASE INICIAL: 
La persona promotora ha de: 
Obrir una oferta de participació local la qual consisteix en oferir la 
possibilitat de participar, com a mínim en un 20% de la propietat del 
projecte o del seu finançament, a les persones físiques o jurídiques 
radicades en el municipi en el qual es pretén situar la instal·lació (o 
municipis de la mateixa comarca). 
 
L’oferta s’ha de comunicar a l’Ajuntament afectat, indicant el lloc i 
la data de presentació pública de l’oferta de participació local, s’ha de 
publicar en dos mitjans de comunicació locals, i ha d’estar oberta fins 
a la data d’atorgament de l’autorització administrativa prèvia 

Art. 9bis  

 
Obtenir la disponibilitat (o el compromís de disponibilitat) de més 
del 50% del terrenys agrícoles privats sobre els quals es projecta 
la instal·lació (ho ha d’acreditar) 

Art. 9bis 

 
Obtenir permís de l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica Art. 14.2 

Art 18.2 
 
 
 
FASE D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA: PASSOS 

1 La persona promotora ha de: 
Presentar la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de 
construcció del projecte a l’Oficina de Gestió Empresarial de la 
Generalitat de Catalunya 

L’òrgan competent en matèria d’energia ha de donar trasllat 
de la sol·licitud a l’Ajuntament afectat 

 

Art 14.1 

 
2 L’òrgan competent en matèria d’energia (OCE) i els òrgans competents en 
agricultura, paisatge, m.a, urbanisme i cultura han de: 
Comprovar la suficiència i la idoneïtat de la documentació 
aportada pel promotor (termini 1 mes) 

Art 15.1-
2 

 
 

 
1 modificat pel Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les 
energies renovables distribuïdes i participades, modificat per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, 
de mesures fiscals, financeres administratives i del sector públic) 
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3 L’òrgan competent en matèria d’energia ha de : 
Iniciar el tràmit d’informació pública durant un període mínim 
de 30 dies.dins el termini d’un mes, a comptar des de la 
comprovació de la suficiència i idoneïtat de la documentació 
aportada per la persona promotora 

Art 15.2 

 
Paral·lelament al tràmit d’informació, l’OCE ha de: 
Efectuar el tràmit d’audiència a les administracions i entitats 
que puguin resultar afectades i ha de sol·licitar INFORME a 
l’Ajuntament sobre la part que els pugui afectar (termini 1 mes) 
 
Quan la persona promotora hagi sol·licitat la declaració d’utilitat 
pública es consideren també interessades les persones 
titulars dels béns i drets afectats 

Art 15.3 

 
4 L’òrgan competent en matèria d’energia ha de: 
Donar trasllat de les al·legacions els informes, la consulta i la 
informació pública a la persona promotora, que ha de donar 
resposta en el termini de 30 dies 

Art. 15.4 

 
5. L’òrgan competent en matèria d’energia ha de: 
Donar trasllat de les al·legacions i els informes rebuts en els 
tràmits d’audiència, consulta i informació pública, i les respostes 
de la persona promotora, en el termini de 15 dies, als 
departaments competents, per a què en el termini d’un mes 
puguin formular les seves observacions. 

Art 15.5 

 
6 La Ponència d’energies renovables ha de: 
Emetre la declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte 
ambiental del projecte en el termini màxim de 4 mesos des de 
que disposi de tot l’expedient administratiu tramitat per l’OCE 

Art. 16 

 
7 La comissió Territorial d’Urbanisme ha de: 
Aprovar el projecte d’actuació específica en el termini d’un 
mes Art. 17 

 
8 L’òrgan competent en matèria d’energia ha de: 
Emetre resolució sobre la sol·licitud d’autorització 
administrativa prèvia en el termini d’un mes (a comptar des de 
la comunicació de la resolució dels tràmits ambientals i 
d’aprovació urbanística) 
 

La resolució dictada per l’òrgan competent en matèria 
d’energia s’ha de notificar a l’Ajuntament i ha de fer-se 

pública al DOGC 

Art 18 
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FASE LLICÈNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL: PASSOS 

1 La persona promotora ha de: 
Presentar la sol·licitud de llicència urbanística municipal 
acompanyada de la documentació que estableix per al Codi 43 
l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció 
administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències 
urbanístiques i comunicacions prèvies 

Art 56 
D 64/2014 

 
2. L’Ajuntament ha de: 
Sol·licitar AUTORITZACIÓ a l’Agència Estatal de Seguretat 
Aèria (AESA) (termini 3 mesos) 

Art. 32 
D 584/1972 

 
3. L’Ajuntament ha de: 
Emetre resolució sobre la sol·licitud en el termini de 2 mesos 
(sense comptar el període de suspensió durant el tràmit 
d’autorització a AESA) 

Art. 64 
D 64/2014 

 


