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ASSUMPTE: Consulta pública prèvia a la modificació  de l’Ordenança reguladora de les llicencies 

urbanístiques 

 

 

L’article 129.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (LPAC) estableix l’obligació de possibilitar la participació activa dels possibles destinataris en 

l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l’article 133 de la LPAC regula la participació dels ciutadans en el 

procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments assenyalant que, amb caràcter previ a 

l’elaboració de les normes, s’ha de substanciar una consulta prèvia en la qual es demanarà l’opinió dels 

ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per la 

mateixa, en relació als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la 

seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

Per donar compliment al que disposa la norma abans referida, es procedeix a substanciar una consulta prèvia 

a través del portal web https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/acció-de-govern-i-

normativa/normativa-plans-i programes/memòries-i-documents-dels projectes-normatius-en-curs des del 1 de 

setembre al 15 de setembre , ambdós inclosos. Els ciutadans i les organitzacions més representatives que 

així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari 

mitjançant el següent enllaç:https://www.decidimmataro.cat/processes/cp-ord-llicenciesurbanistiques  

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la 

iniciativa 

-Problemes derivats del compliment de la normativa 

de millores eficiència energètica, justificació del 

compliment mesures sistemes de ventilació, fums, 

calefacció, instal·lació tèrmica en la tramitació de les 

comunicacions i llicències d’obres i activitats, que a 

més ocasiona molèsties a ciutadans afectats. 

- Problemes derivats del catàleg de la carta de colors, 

caldria actualitzar la seva aplicació, tenint en compte 

que és del 2009. 

-Problemes derivats de contradiccions entre alguns 

articles, excés de documentació a aportar en alguns 

tràmits municipals,  i mancances de regulació (canvis 

d’ús, piscines, aparcaments, etc) 

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació L’ordenança municipal de llicències urbanístiques va 

entrar en vigor el desembre del 2019, i en aquest 
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interval s’ha detectat algunes mancances que es vol 

subsanar. 

Objectius de la norma Cal garantir una major eficiència energètica de les 

instal·lacions en edificis residencials i d’activitats, per 

tal de minimitzar les molèsties a la població. 

Cal garantir la millora de la tramitació dels 

procediments administratius, impulsar l’activitat 

econòmica i consolidar instruments de col·laboració i 

coordinació. 

Possibles solucions alternatives reguladores i no 

reguladores 

No hi ha solucions alternatives reguladores o no 

reguladores, doncs la via de l’ordenança és la única 

possible. 

 


