
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L’AUTONOMIA MUNICIPAL A
LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten en el
Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En compliment dels objectius de descarbonització i de desenvolupament sostenible 
2030 derivats d'acords internacionals, Acord de París, reflectits en el Pla Nacional 
Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, del Ministeri per a la Transició Ecològica
i el Repte Demogràfic, des de la regulació de les subhastes de règim retributiu a les 
instal·lacions de producció elèctrica mitjançant fonts d'energia renovable del MITECO i 
a l'empara del Decret llei 14/2020 de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a 
accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables 
per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, s'han 
presentat per a la seua tramitació un gran nombre de projectes de centrals 
fotovoltaiques sense procediment de concurrència competitiva i sense cap mena de 
planificació ni ordenació territorial.

En l'articulat del Decret llei 14/2020 de 7 d'agost es limiten les garanties de l'autonomia
local i en conseqüència de la participació activa de les persones que habitem i vivim en
el territori, en tant es poden tramitar instal·lacions de fotovoltaica en sòls en els quals 
no estiga prohibit expressament en el PGOU, situació habitual en els plans generals o 
implantar-les en sòls protegits per decisió de l'Ajuntament, sense que aquest tinga 
mitjans per a imposar les seues competències i la seua autonomia. Això es deu al fet 
que els terminis d'aprovació de modificacions de planejament (per a concretar i deixar 
clar, que el sòl protegit, també ho és per a instal·lacions industrials fotovoltaiques), són
superiors als d'aprovació dels projectes.

A més el Decret llei 1/2022 ha dificultat encara més la possibilitat que els Ajuntaments 
defensen el seu criteri en dificultar i acurtar en el temps la suspensió de l'atorgament 
de llicències per a modificar el planejament.

Per tot el que s’ha exposat plantegem per a la seua aprovació la següent proposta 
d’acord:

PRIMER- Demanar a la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes la derogació 
de l'article 9, apartats 1, 2 i 3 del Decret llei 14/2020 i de l'article 19, en tot allò que 
supose considerar compatible amb instal·lacions fotovoltaiques les àrees protegides 
de Xarxa Natura 2000 i de sòl no urbanitzable protegit dels municipis. 



SEGON- Demanar a la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes la derogació 
de l'article 1 del Decret llei 1/2022 en tots aquells apartats que impedisquen als 
ajuntaments poder decidir sobre el tipus de projectes d'energies renovables que es 
poden instal·lar en el sòl no urbanitzable.

TERCER- Demanar a la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes les 
modificacions normatives pertinents per a reforçar l'autonomia municipal i la 
participació local en el procés de decisió sobre el tipus de projectes d'energies 
renovables que es poden instal·lar en el sòl no urbanitzable.

QUART- Demanar al Consell de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes 
que incloguen en la llei d'acompanyament dels pressupostos de 2023 tots els punts de
l'acord signat pels grups parlamentaris del Botànic per a una transició ecològica justa.

CINQUÉ- Traslladar el present acord al Consell de la Generalitat Valenciana i a tots els
grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

Alcoi, 29 de novembre de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


