Ajuntament del Montmell
Carrer Major, 12
43718 El Montmell

Expedient: 4309010007-2021-0000123

ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DEL MONTMELL PER A LA DELIMITACIÓ
D’ÀMBITS PER A IMPLANTACIÓ DE PLANTES D’ENERGIES ALTERNATIVES I USOS
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EXTRACTIUS
De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació
dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, la Junta
de Govern d’aquesta corporació, en sessió de data 23 de març de 2022, a adoptat l’acord de
realitzar una consulta pública per la redacció de la següent figura de planejament:
Tipus d'instrument:

Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana del Montmell

Àmbit:

El sòl no urbanitzable del municipi del Montmell

Objecte:

Delimitar i regular els àmbits on sigui possible
la

implantació

d’energies

de

plantes

alternatives

a

de
partir

generació
de

fonts

renovables, i també els usos extractius.
Amb aquesta finalitat, es recapta l'opinió dels subjectes i les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura figura, sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans i entitats o associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves
opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari, durant el termini de 10 dies a
comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, pels mitjançant
previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, o a la següent adreça de correu electrònic de l’Ajuntament del
Montmell: ajuntament@elmontmell.cat
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Els problemes que es pretenen solucionar Regular
amb la iniciativa:

els

emplaçaments

on

es

puguin

implantar plantes d’energies alternatives i on
puguin ser admesos usos extractius.

La necessitat i l'oportunitat de la seva La situació particular del municipi del Montmell,
aprovació:

amb molts espais oberts de protecció territorial
especial i/o inclosos en l’àmbit de la Xarxa
Natura 2000 i en espais d’interès natural,
justifica la necessitat i l’oportunitat de la
modificació puntual del Pla general.
La necessària transformació cap a energies
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renovables provoca que cada vegada hi hagi
major interès i més demanda per la implantació
d’instal·lacions fotovoltaiques en el territori.
Igualment, pel que fa als usos extractius, el
planejament

municipal

s’ha

d’adaptar

a

instruments supramunicipals i protegir el territori
per tal d’evitar efectes significatius sobre els
valors a preservar.

Els objectius de la norma:

Estudiar i racionalitzar els emplaçaments i les
seves característiques per determinar els espais
on

es

poden

implantar

instal·lacions

de

generació d’energies alternatives i també els
usos extractius.

Les

possibles

solucions

alternatives La modificació pretén abordar la protecció dels

regulatòries i no regulatòries:

sòls de més valor del municipi del Montmell, que
podrien ser malmesos per usos antròpics.
S’estudien les diferents alternatives plantejades i
les afectacions de cadascuna d’elles sobre els
valors a preservar.

El Montmell, a data de la signatura electrònica.
L’Alcalde,
José Ma Roldán Lirola
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