
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les
energies renovables distribuïdes i participades (DOGC núm. 8531, de 27.10.2021).

Havent observat unes errades al text català i castellà de l'esmentat Decret llei, tramès al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i publicat al núm. 8531, de 27 d'octubre de 2021, se'n detallen les oportunes
correccions:

1) A la pàgina 3, a l'exposició de motius, apartat III, segon paràgraf, on diu:

“Pel que fa al contingut d'aquest Decret llei, la mesura principal consisteix a modificar el Decret llei 16/2009,
de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, a fi
d'introduir mesures que millorin l'acceptació social dels projectes d'energia renovable, compatibilitzar l'activitat
agrària amb la de producció d'energia renovable i vetllar per la conservació de la biodiversitat, l'ordenació
territorial i el desenvolupament sostenible del medi rural.”

Ha de dir:

“Pel que fa al contingut d'aquest Decret llei, la mesura principal consisteix a modificar el Decret llei 16/2019,
de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, a fi
d'introduir mesures que millorin l'acceptació social dels projectes d'energia renovable, compatibilitzar l'activitat
agrària amb la de producció d'energia renovable i vetllar per la conservació de la biodiversitat, l'ordenació
territorial i el desenvolupament sostenible del medi rural.”

2) A la pàgina 5, a l'article 1 apartat a), on diu:

“a) Modificar el Decret llei 16/2009, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i
l'impuls a les energies renovables, amb la finalitat d'introduir mesures que millorin l'acceptació social dels
projectes d'energies renovables, compatibilitzar l'activitat agrària amb la de producció d'energies renovables i
vetllar per la conservació de la biodiversitat, l'ordenació territorial i el desenvolupament sostenible del medi
rural.”

Ha de dir:

“a) Modificar el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i
l'impuls a les energies renovables, amb la finalitat d'introduir mesures que millorin l'acceptació social dels
projectes d'energies renovables, compatibilitzar l'activitat agrària amb la de producció d'energies renovables i
vetllar per la conservació de la biodiversitat, l'ordenació territorial i el desenvolupament sostenible del medi
rural.”

3) A la pàgina 6, a l'article 2.4, on diu:

“2.4 Es modifiquen les lletres a) i c) i s'afegeix una nova lletra, la e), a l'apartat 1 de l'article 8 del Decret llei
16/2019, de 26 de novembre, que resten redactades de la manera següent:”

Ha de dir:

“2.4 Es modifiquen les lletres a) i c) i s'afegeix una nova lletra, la d), a l'apartat 1 de l'article 8 del Decret llei
16/2019, de 26 de novembre, que resten redactades de la manera següent:”

4) A la pàgina 6, a l'article 2.4, on diu:
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“e) Respectar una distància mínima de 1 km entre els aerogeneradors i el límit dels nuclis de població.”

Ha de dir:

“d) Respectar una distància mínima de 1 km entre els aerogeneradors i el límit dels nuclis de població.”

5) A la pàgina 9, a l'article 2.14, on diu:

“2.14 S'afegeixen dos nous apartats al punt 3 de l'annex 3 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, amb el
text següent:”

Ha de dir:

“2.14 S'afegeix un nou apartat al punt 3 de l'annex 3 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, amb el text
següent:”

6) A la pàgina, 9 a l'article 3.1, on diu:

“3.1 S'afegeix un apartat c) bis a l'article 19 de la Llei 16/2017, d'1 d'agost, amb el redactat següent:”

Ha de dir:

“3.1 S'afegeix una lletra, la c bis) a l'apartat 1 de l'article 19 de la Llei 16/2017, d'1 d'agost, amb el redactat
següent:”

7) A la pàgina 11, a l'apartat 1 de la disposició transitòria primera, on diu:

“1. Els projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques el tràmit d'informació pública dels quals no
s'hagi iniciat a la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei han de complir els requisits establerts a l'article
11 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, en els termes següents:”

Ha de dir:

“1. Els projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques el tràmit d'informació pública dels quals no
s'hagi iniciat a la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei han de complir els requisits establerts a l'article
9bis del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, en els termes següents:”

8) A la pàgina 11, a la disposició derogatòria, on diu:

“Es deroga l'apartat 2 de la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris.”

Ha de dir:

“Es deroga l'apartat 2 de la disposició final tercera de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris.”

Barcelona, 2 de novembre de 2021

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(21.307.044)
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