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Obertura de procés participatiu per a la modificació puntual d’un Reglament 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar una modificació puntual del POUM del municipi. 
 
Per tal de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang 
reglamentari, i en compliment d'allò disposat a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques LPACAP-, amb caràcter previ a 
l'elaboració del Reglament, se substancia una consulta pública prèvia per demanar l'opinió dels 
ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per 
la mateixa, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la 
iniciativa i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions 
alternatives reguladores i no reguladores.  
 
En conseqüència, se sotmet a consulta pública, prèvia a l'elaboració de l’ordenança de convivència, 
la següent: 
 
 
MEMÒRIA 
 
a) Antecedents: 
 
El Pla d'ordenació urbanística del Terme Municipal de Cava va ser aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 9 de maig de  2013, publicat al DOGC el 26 de 
febrer de 2014. 
 
Aquest planejament possibilita, en sòl urbà, només la instal·lació de plaques a nivell de l’era o a les 
façanes dels edificis, tipus finestres, i sempre i quan no sigui viable la primera opció. 
 
En sòl no urbanitzable, aquesta regulació no està prevista. 
 
b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
 
Es tracta de la modificació puntual de l’article 55 i l’adició de l’apartat 5 a l’article 116 del POUM. 
 
Sense aquesta modificació, les prescripcions contingudes a l’article 9bis del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya no són d’aplicació al municipi, el que dificulta o impedeix, segons el tipus 
de sòl, la instal·lació de plaques captadores d’energia per a aigua calenta o fotovoltaiques. Es 
permetrà la seva col·locació en cobertes. 
 
c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
 
La necessitat i l’oportunitat ve donada per adaptar el planejament urbanístic del municipi a les 
determinacions del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables.  
 
d) Els objectius de la norma 
 
Establir les normatives urbanístiques per a les instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques a les 
cobertes, proposant les condicions necessàries per la integració paisatgística, fent una distinció entre 
el sòl urbà i sòl no urbanitzable del terme municipal, atenent els diferents règims urbanístics.  
 

Regular aquest tipus d’instal·lacions en el sòl no urbanitzable. 
 
e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 
 
El que no s’estableixi al POUM, es regularà específicament mitjançant ordenança municipal. 
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ANNEX 
 
La proposta de redacció dels articles 55 (SU) i 116.5 (SNU) és: 
 
 
Article 55, (part original i part modificada) referent a plaques captadores d´energia solar per aigua 
calenta o fotovoltaiques.  
 
Les plaques i demés elements de les instal·lacions per la producció d´aigua calenta o energia elèctrica 
s´han d´ubicar a nivell de l´era convenientment integrades i que no es vegin des de l´exterior de 
l´habitatge en el medi urbà, protegides de les vistes per la pròpia topografia, edificació o per 
paraments de vegetació o de fusta, amb una ocupació màxima del 25% segons s’ estableix a l’ art.5 del 
decret 16/2019.  
 

En cas de que hi hagi una impossibilitat funcional per la dificultat de assolellament, les plaques es 
poden situar a les cobertes; hauran de quedar coplanars a la coberta, amb una sortida màxima de 15 
cm, caldrà vetllar per tal que el seu impacte sigui el menor possible, ubicant-los degudament ordenats i 
propers a les barbacanes, tot acompanyat la proposta d’ ubicació, d’ un estudi d’ impacte i integració 
paisatgística en relació a l’ entorn immediat, on quedi clarament definida la imatge final del conjunt. 
Serà necessari justificar la viabilitat de funcionament, de manera que s´estableixi el menor impacte i 
major rendiment, tot buscant l´equilibri entre ambdós situacions.  
 

També s´admetrà l´aplicació de les millors tècniques disponibles al mercat, tal es de vidres 
fotovoltaics, teules o lloses amb incorporació parcial de cèl·lules fotovoltaiques, o paviments 
semblants. 
 
 
 
Article 116.5, (s’ afegeix un nou punt 5 al final de l’ article) plaques captadores d´energia solar per 
aigua calenta o fotovoltaiques en sòl no urbanitzable:  
 
5. S´admetran plaques captadores d’ energia solar per aigua calenta o fotovoltaiques en sòl no 
urbanitzable, en els supòsits següents:  
 

a. Pels nous edificis o existents sobre el territori, destinats als usos agrícoles, ramaders, forestals o 
d´habitatge, amb les mateixes condicions que a l´article 55; sempre que aquestes construccions 
disposin de Llicència Municipal o estiguin legalment implantades.  
 

b. En cas en que se situïn als edificis legalment implantats destinats a altres usos, caldrà l´informe 
previ de la CTU, o la tramitació d´un PAE, en cas de situar-se sobre el terreny urbanísticament 
admissible.  
 


