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1.

Dades bàsiques

Consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament d’una planta agrovoltaica (PAV) de 1,5 MWn, situada al
municipi de Vilagrassa.
Objecte del projecte
La societat Km0 Municipi 1, S.L, junt a amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries), volen dur
a terme un projecte pilot agrovoltaic per experimentar amb la producció simultània d’energia solar i productes
agrícoles. El camp fotovoltaic que és objecte d’aquest avantprojecte té una potència pic total de 1.814 kWp i
1.500 kW nominals, i està situat al terme municipal de Vilagrassa, Lleida.
La superfície total de les parcel·les on es construirà el parc fotovoltaic consta de 32.294 m2, dels quals 9.119 m2
seran destinats a la instal·lació dels mòduls fotovoltaics. Les principals dades de la instal·lació són les següents:


3.360 mòduls fotovoltaics de 540 Wp de potència unitària amb seguidors solars d’un sol eix.



10 caixes de seccionament i protecció (stringbox),



xarxa elèctrica subterrània de baixa tensió, que conduirà l’energia produïda pels panells als centres de
transformació,



1 centre de transformació (10 inversors de 150 kW i 1 centre de transformació de 0.6/25kV de 1.5 MVA),



1 centre de maniobra i mesura (edifici de control) ubicat dins d’un dels centres de transformació,



Xarxa elèctrica subterrània de mitja tensió, que conduirà l’energia dels centres de transformació fins al
punt de connexió amb la xarxa de distribució, en una parcel·la que consta de 32.294 m2, dels quals
8.100 m2 seran destinats a la instal·lació dels mòduls fotovoltaics.



El parc agrovoltaic disposarà d’una tanca perimetral de 0,86 km.
km0 Municipi 1 ha sol·licitat a e-distribución Redes Digitales, S.L., com a companyia distribuïdora de la zona,
accés a la xarxa de mitja tensió (25 kV) que passa dins la mateixa parcel·la i aquest ha estat acceptat. Per tant
no es requereix de línia elèctrica d’evacuació).

Situació
El projecte agrovoltaic s’emplaçarà en una zona agrícola situada al sud del terme municipal de Vilagrassa
i al límit amb el terme municipal de Anglesola, concretament a uns 600 m de l’entitat de població de Est
Anglesola. La parcel·la on es preveu la PAV se situa adjacent al sud de l’autovia A-2, que en aquest tram
té un traçat paral·lel a la línia de ferrocarril de Manresa a Lleida. La parcel·la es correspon a la finca
polígon 2 parcel·les 4 i 7, Montperler del TM de Vilagrassa. Es tracta d’una finca agrícola de conreu de
cereals (civada) majoritàriament de regadiu i en actiu a l’actualitat.
Àmbit d’actuació
Les parcel·les cadastrals afectades són les que s’indiquen tot seguit:
Vilagrassa

Coordenades UTM

Parc agrovoltaic

Polígon 2, parcel·les 4 i 7

X: 339.476; Y: 4.611.830

Punt de connexió

Polígon 2, parcel·les 4 i 7

X: 339.411 ; Y:4.611.920
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Accés
La xarxa de vials del parc fotovoltaic estarà constituïda pels vials d’accés al parc i els camins interiors per
al muntatge i manteniment dels diferents components. La instal·lació agrovoltaica disposarà de dos
accessos, l’accés nord i sud (ambdós, des de la carretera N-II).
Promotor
El promotor del projecte és la societat KM0 MUNICIPI 1 SL, amb NIF B-67.569.897, i amb domicili a
efectes de notificacions és el Carrer Lepant 43, 08223, Terrassa (Barcelona).
Equip redactor
Sònia Casadevall Casas

Eusebi Gispert-Saüch Puigdevall

Col·legiada núm. 581

Col·legiat núm. 1.746

Llicenciada en ciències ambientals

Enric Sagristà Soler
Llicenciat en Geologia
Col·legiat núm. 7765
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Enginyer Agrònom

2. Introducció
2.1.

Objecte i contingut de la consulta prèvia

El capítol 4 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i
l'impuls a les energies renovables, regula l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia
elèctrica provinent d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica. A l’article 6 es detalla l’àmbit
d’aplicació:
“Aquest capítol és d'aplicació a les instal·lacions següents, situades sobre el terreny en sòls classificats com
a no urbanitzables: (...)
b) Plantes solars fotovoltaiques: instal·lacions de producció d'electricitat a partir de l'energia solar
mitjançant l'efecte fotoelèctric, amb autoconsum o sense, d'una potència superior a 100 kW i inferior o
igual a 50 MW, constituïdes per un conjunt de mòduls destinats a la captació de l'energia solar
interconnectats elèctricament i amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o de distribució
d'energia elèctrica. Formen part també de la planta solar fotovoltaica els inversors, la subestació de la
planta, les infraestructures d'evacuació elèctrica i els accessos de nova construcció o la modificació dels ja
existents. (...)”
L’article 11.1 preveu que les persones interessades a implantar una planta solar fotovoltaica han de
formular una consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables sobre la viabilitat de l’emplaçament
projectat per a la instal·lació.
L’article 11.2 del Decret llei 16/2019 estableix que la consulta sobre la viabilitat de l’emplaçament s’ha
d’efectuar a través de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Un avantprojecte on es defineixin les característiques i l’emplaçament concret (...) de les plaques
fotovoltaiques, (...) el traçat soterrat de les línies elèctriques interiors, la línia elèctrica d’evacuació, la
subestació del parc o de la planta, l’edifici de control, els vials d’accés i de servei i els terminis d’execució
del projecte.
b) Un estudi que realitzi un diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte i justifiqui l’adequació del
projecte (...) de la planta solar fotovoltaica als criteris dels articles del 7 al 9 d’aquest Decret llei.
c) Un estudi que justifiqui les principals alternatives considerades i que inclogui una anàlisi dels potencials
impactes de cadascuna d’elles.
El present document correspon a la justificació de les principals alternatives considerades per
l’emplaçament d’una planta solar agrovoltaica de 1,5 MWn situada al municipi de Vilagrassa, així com a
l’anàlisi dels impactes potencials.
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3. Anàlisi d’alternatives
3.1.

Valoració de l’alternativa 0

Alternativa 0 (o de no actuació)
Es valora l’alternativa 0, o de no actuació, que consisteix en no executar la instal·lació de la planta solar
fotovoltaica.
La no execució de la nova instal·lació evitaria la generació de nous impactes ambientals i paisatgístics.
Des del punt de vista estrictament paisatgístic i d’impacte sobre el territori, això seria un aspecte
favorable.
Ara bé, tal com s’ha indicat a l’apartat 2.2 del document de diagnòstic territorial i del medi afectat pel
projecte (Oportunitat i conveniència de la proposta), la situació d’emergència climàtica fa
imprescindible incrementar substancialment la producció d’energia a partir de fonts renovables per
tal d’assolir els objectius marcats a nivell català, estatal i europeu. Per tant, si s’opta per
l’alternativa 0, o de no-actuació, es deixa passar l’oportunitat de posar en funcionament una planta
que genera electricitat utilitzant l’energia solar, font d’energia renovable. Utilitzar combustibles fòssils
com a font d’energia per a generar electricitat, suposa, a llarg termini, un alt cost ambiental i social.
També en aquest cas en concret, amb la no execució del projecte es perdria l’oportunitat de dur a
terme l’experiència d’una planta agrovoltaica, que es planteja com una prova pilot i experimental on,
amb la col·laboració de l’IRTA, es podrien estudiar com s’hi desenvolupen diferents cultius. Aquest
projecte es considera pioner i pot suposar obrir nous camins en la manera d’entendre la producció
d’energia solar i de la producció agrícola.
Per tot això, es considera que la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica, des de un punt de vista
global, té un impacte ambiental positiu.

3.2. Alternatives d’emplaçament
3.2.1. Condicionants per a la identificació d’àrees aptes a emplaçar la planta
solar agrovoltaica (PAV)
Per a la identificació d’àrees aptes per a l’emplaçament de la planta solar agrovoltaica (PAV) en projecte,
s’han tingut en compte les següents consideracions:
1. Que la parcel·la ocupada per la instal·lació agrovoltaica s’emplaci dins del TM de Vilagrassa.
2. Que la instal·lació se situï en parcel·les per on hi passi el traçat de la línia elèctrica existent on s’ha
obtingut el punt de connexió per tal d’evitar la construcció d’un nou tram de línia elèctrica que
generi nous impactes i una despesa econòmica innecessària.
3. Que les parcel·les es trobin en sòl de protecció preventiva segons el Pla Territorial Parcial de Ponent
(Terres de Lleida). Es descarten aquelles parcel·les amb figures de protecció majors (sòls de protecció
territorial i sòls de protecció especial.
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4. Es descarten les parcel·les amb cultius llenyosos entenent que hi ha parcel·les viables de menys
valor agrícola, quedant disponibles les que es mostren a la figura adjunta a continuació.
5. Que la parcel·la o conjunt de parcel·les tinguin una superfície mínima de 3 ha de superfície útil

(sense comptar servituds de l’autovia i la línia elèctrica) per tal que s’hi pugui emplaçar el projecte.
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3.2.2. Identificació d’àrees viables per a l’emplaçament de plantes solars
fotovoltaiques (PSF)
Tenint en compte els condicionants previs establerts a l’apartat anterior, es realitzen les següents
consideracions:
Taula 1. Identificació d’alternatives viables segons els condicionats establerts
Cond.

1.

10

Identificació d’àrees viables

Que la parcel·la ocupada per la instal·lació fotovoltaica s’emplaci dins del TM de Vilagrassa. Es
delimita la cerca d’alternatives dins els límits del TM (veure figura adjunta a continuació).

Cond.

2.

Identificació d’àrees viables

Que la instal·lació se situï en parcel·les per on hi passi el traçat de la línia elèctrica existent on s’ha
obtingut el punt de connexió per tal d’evitar la construcció d’un nou tram de línia elèctrica que generi
nous impactes i una despesa econòmica innecessària.
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Cond.

3.

Identificació d’àrees viables

Que les parcel·les es trobin en sòl de protecció preventiva segons el Pla Territorial Parcial de Ponent
(Terres de Lleida).
De les parcel·les dins el TM de Vilagrassa i contingudes en el traçat de la LE existent, es descarten aquelles
parcel·les de protecció especial, quedant disponibles les que es mostren a la figura adjacent a
continuació.

4.
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Es descarten les parcel·les amb cultius llenyosos entenent que hi ha parcel·les viables de menys valor.
De les parcel·les dins el TM de Vilagrassa, contingudes en el traçat de la LE existent i que es trobin en sòl
de protecció preventiva, es descarten aquelles que siguin de cultius llenyosos, quedant disponibles les
que es mostren a la figura adjunta a continuació.

Cond.

5.

Identificació d’àrees viables

Que la parcel·la o conjunt de parcel·les tinguin una superfície mínima de 3 ha de superfície útil (sense
comptar servituds de l’autovia i la línia elèctrica) per tal que s’hi pugui emplaçar el projecte.
De les parcel·les seleccionades en l’apartat anterior, s’agrupen i es seleccionen aquelles que tinguin una
superfície útil mínima de 3 ha per tal que s’hi pugui emplaçar la planta solar agrovoltaica projectada. Es
descarten les parcel·les situades més a l’est i més a l’oest ja que degut a les servituds no tenen 3 ha de
superfície útil, quedant així un total de 4 alternatives d’emplaçament viables.
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3.2.3. Impactes potencials de l’alternativa seleccionada
En aquest apartat es realitza una anàlisi dels potencials impactes de les alternatives identificades com a
viables.
La classificació dels impactes, per a cada un dels diferents vectors del medi considerats (medi físic,
biodiversitat, medi socioeconòmic, paisatge i riscos), s’ha fet en base als conceptes tècnics de l’annex VI,
part B, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre modificat per la Llei 9/2018, de 9 de desembre.







Impacte ambiental compatible: Aquell la recuperació del qual és immediata després del
cessament de l'activitat, i no necessita mesures preventives o correctores.

Impacte ambiental moderat: Aquell la recuperació del qual no precisa mesures preventives o
correctores intensives, i en què la consecució de les condicions ambientals inicials requereix cert
temps.
Impacte ambiental sever: Aquell en què la recuperació de les condicions del medi exigeix
mesures preventives o correctores, i en el qual, fins i tot amb aquestes mesures, aquella
recuperació precisa un període de temps dilatat.
Impacte ambiental crític: Aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb ell
es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible
recuperació, fins i tot amb l'adopció de mesures protectores o correctores.

Els impactes també poden ser sense impacte, no es preveu (quan és molt improbable), no significatiu
(quan es produeixen però en un nivell tant baix que no suposen cap impacte), o positius (quan tinguin
un efecte positiu envers al factor ambiental analitzat).
Els impactes potencials es diferencien segons les fases del projecte: construcció (execució i instal·lació
de la PAV i funcionament (explotació de la instal·lació i tasques de manteniment).
Tot seguit es realitza una avaluació d’impactes que té per objectiu final poder justificar la selecció de
l’alternativa escollida en base als impactes potencials clau.
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Taula 2. Taula de comparació d’alternatives
C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

Contaminació
atmosfèrica

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant

C: Increment de pols en suspensió i emissió de gasos de combustió durant el moviment de
terres i els treballs de la maquinària.
O: Increment de pols en suspensió i emissió de gasos de combustió durant les tasques de
manteniment, pel moviment i treballs de vehicles i maquinària.

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Moderat

Sever

Alter
Atesa la naturalesa de les instal·lacions es considera un impacte nul associat al propi funcionament de la instal·lació, l’impacte
indirecte del qual es podria considerar positiu. Ara bé, durant la fase d’obres així com a la fase d’operació i manteniment hi pot
haver un impacte però es considera poc significatiu, respectivament, associat als gasos i pols emesos per la maquinària de
l’obra.

Sense diferències entre alternatives.

C: POC SIGNIFICATIU

O: POC SIGNIFICATIU

No es preveu que hi hagi il·luminació durant la fase d’obres, i en el cas que fos necessària, es preveu que l’impacte seria
compatible. Tampoc es preveu que la instal·lació estigui il·luminada durant la nit en fase d’operació.
Contaminació
lumínica

C: il·luminació durant la fase d’obres, en el cas que fos necessària.
O: Que la instal·lació estigui il·luminada durant la nit

Sense diferències entre alternatives.

Físic

C: NO ES PREVEU
Aire i factors
climàtics

C: Les obres implicaran la generació de soroll, especialment per treball de la maquinària
durant les tasques d’instal·lació dels panells, l’obertura de rases o la instal·lació de la línia
d’evacuació.
Contaminació
acústica

Canvi climàtic

O: No es preveu un increment del nivell acústic durant la fase d’operació i manteniment de
la instal·lació. Els inversors emeten un soroll lleu que només s’aprecia a pocs metres, però
que no s’apreciarà des de fora de la instal·lació. Com a molt es poden considerar els sorolls
de les tasques de manteniment, però en tot cas no representa un canvi significatiu respecte
la situació actual, en que a les zones potencialment afectades s’hi duu a terme activitat
agrícola.

C: Emissió de gasos pel moviment de la maquinària i petjada de carboni del material emprat
per la construcció de la instal·lació fotovoltaica, tot i que globalment té efecte poc significatiu.
O: Emissió de gasos pel moviment de la maquinària emprat durant les tasques de
manteniment de la planta fotovoltaica, tot i que globalment té efecte poc significatiu.

O: NO ES PREVEU

Les alternatives se situen en una zona rural, allunyada de nuclis urbans i adjacent a l’autopista A-2. En fase d’operació no es
preveu una contaminació acústica diferent a la que ja hi ha actualment per la maquinaria agrícola.
Sense diferències entre alternatives.
C: POC SIGNIFICATIU

O: POC SIGNIFICATIU

Es preveuen emissions de gasos pel moviment de maquinària en fase de construcció però a uns nivells poc significatius. En
fase d’operació es preveu una incidència positiva durant el funcionament de la planta, ja que suposa la producció d’energia a
partir de fonts renovables, evitant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Es considera que globalment l’impacte en fase
d’operació és positiu.
Sense diferències entre alternatives.
C: POC SIGNIFICATIU

O: POSITIU
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C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

Geomorfologia

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant
C: Moviment de terres per a l’anivellament del terreny i per l’obertura de les rases.
Compactació del terreny en la zona d’obres i també en les zones d’ocupació temporal.
O: La instal·lació es preveu sobre terreny natural, no pavimentat, per la qual cosa no es
preveuen canvis en la geomorfologia més enllà dels ja realitzats en fase de construcció.

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Moderat

Alter
Les parcel·les de les diferents alternatives són planes i, per tant, no es preveu impacte ja que no hi ha la necessitat de realitzar
moviments de terres que impliquin una alteració de la geomorfologia actual.
Sense diferències entre alternatives.
C: NO ES PREVEU

Litologia

C: Impacte principalment a causa de les fonamentacions dels equips de transformació i les
rases.
O: No es preveu.

Físic

Edafologia

C: Pèrdua de la qualitat de sòl en tasques que impliquin excavacions i moviments de terres
(anivellament del terreny, obertura de rases, ancoratge de les plaques i dels suports del
tancament perimetral, etc.).Contaminació de sòls en cas d’accidents durant la fase de les
obres (per exemple, per vessament accidental d’oli de la maquinaria que realitzi els treballs).
Pèrdua de sòl per les ocupacions temporals durant les obres.
O: Contaminació de sòls en cas d’accidents durant les tasques de manteniment (per exemple,
per vessament accidental d’oli de la maquinaria que realitzi els treballs). Impacte més o menys
accentuat en funció del maneig de la cobertura del sòl durant les tasques de manteniment..
A més, la presència de la pròpia la cobertura vegetal herbàcia minimitzarà l’impacte sobre el
sòl. Pèrdua de sòl per les ocupacions permanents de les instal·lacions.

O: NO ES PREVEU

No es preveu un impacte significatiu en les fonamentacions atesa la naturalesa de les instal·lacions ja que el sistema
d’ancoratge afecta a la capa de sòl més superficial sense afectar el substrat. En fase d’operació no es preveu cap impacte.
Sense diferències entre alternatives.
C: POC SIGNIFICATIU

Sòl i subsol

Sever

O: NO ES PREVEU

Es considera un impacte compatible ja que quan es desmantelli la instal·lació, es recuperarà la qualitat del sòl. Per altre banda,
la contaminació del sòl no es preveu que esdevingui quelcom generalitzat, únicament de vessaments d’oli accidentals.
Sense diferències entre alternatives.
C: COMPATIBLE

O: COMPATIBLE

Cap de les alternatives afecta a zones d’interès geològic.
Elements
d’interès
geològic

C i O: Afectació de zones amb alt interès geològic.

Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

Aigua
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Hidrologia
superficial

C: Durant les obres es podria afectar la qualitat de les aigües superficials per arrossegament
de partícules sòlides fins a les lleres des cursos fluvials o per vessaments accidentals de
combustibles, olis, etc.
O: Contaminació accidental per vessaments de combustibles, olis, etc., durant les tasques de
manteniment.

O: SENSE IMPACTE

Cap de les alternatives cursos fluvials ni zones potencialment inundables per criteris geomorfològics. En cap cas es preveu que
es modifiquin substancialment les condicions de drenatge actuals.
Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

O: SENSE IMPACTE

C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

Hidrologia
subterrània

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant

C: En cas de vessaments accidentals durant les obres, no es preveu que aquests puguin tenir
cap impacte significatiu pel que fa a la hidrologia subterrània.
O: No es preveu. La instal·lació es preveu sobre terreny natural, no pavimentat, per la qual
cosa no es modifiquen les condicions de permeabilitat del substrat.

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Vegetació

Cobertura
vegetal actual

O: En fase d’operació i manteniment la futura instal·lació fotovoltaica serà compatible amb
vegetació herbàcia natural, o fins i tot espècies arbustives de poca alçada.
Amb un correcte maneig durant la fase de manteniment es pot afavorir a certa diversitat de
vegetació herbàcia i arbustiva natural.

No es preveu cap impacte sobre la hidrologia subterrània. A més, es preveu que es continuï amb l’activitat agrícola a les
parcel·les, fet que permetrà conservar les condicions de permeabilitat actuals.
Sense diferències entre alternatives.

Biodiversitat

C: Les obres de la instal·lació del parc fotovoltaic poden generar molèsties a la fauna present
dins l’àmbit d’estudi.
O: Les tasques de manteniment de la instal·lació del parc fotovoltaic poden generar molèsties
a la fauna present dins l’àmbit d’estudi.

O: NO ES PREVEU

Totes les alternatives es corresponen a camps de conreu en actiu (Segons DUN 2020). A més, es preveu que l’activitat agrícola
sigui essent la principal en fase d’operació i manteniment. Com a molt s’afectarà al cultiu, en cas de que s’hagi sembrat la
parcel·la abans de l’inici de les obres, o bé la vegetació herbàcia natural i espontània que s’hi hagi pogut desenvolupar en cas
de no haver-se realitza cap sembra.
En cap dels casos s’afecta a vegetació natural (zones boscoses, matollars o herbassars naturals, ni zones de marges amb
vegetació espontània).
Sense diferències entre alternatives.
C: COMPATIBLE

Hàbitats
faunístics i
principals
espècies
presents

Sever

Alter

C: NO ES PREVEU

C: Danys a la cobertura vegetal natural derivats de les obres de construcció.

Moderat

O: COMPATIBLE

L’hàbitat present, que afavoreix la presència d’espècies pròpies d’espais oberts i antropòfiles, es veurà alterat amb l’inici de les
obres. Ara bé, l’hàbitat no desapareix, sinó que es veurà modificat.
Sense diferències entre alternatives.
C: COMPATIBLE

O: COMPATIBLE

Fauna i flora
Totes les alternatives afecten l’extrem d’una àrea d’interès per presència de Melanocorypha calandra (Calàndria).
Especies
amenaçades i
d’especial
interès

C i O: si la instal·lació de la planta fotovoltaica altera algun habitat d’interès faunístic o
florístic i això pugui afectar a espècies amenaçades o d’especial interès presents a la zona.

Sense diferències entre alternatives.

C: COMPATIBLE

O: COMPATIBLE

S’ha aplicat com a condicionant previ que les parcel·les continguin el traçat d’una línia elèctrica existent per a l’evacuació de
l’energia produïda. Per tant, en cap de les alternatives caldria construir una nova línia elèctrica.
Fauna i flora

Avifauna

C i O: molèsties a l’avifauna durant la fase de construcció i risc de col·lisió i electrocució en
fase d’operació i manteniment.

Sense diferències entre alternatives.

C: SENSE IMPACTE

O: NO ES PREVEU

3. Anàlisi d’alternatives
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
DOCUMENT 3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES I DELS POTENCIALS IMPACTES
Planta solar agrovoltaica situada al municipi de Vilagrassa (1,5 MWn)
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C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Moderat

Sever

Alter
Si bé cap de les alternatives afecta a espais naturals protegits, es valora de menys a més favorable en funció de la proximitat
de cadascuna d’elles a l’espai delimitat pel PEIN / XN2000.

Espais
naturals
d’interès

Sistema d’espais
naturals
protegits (ENPE,
PEIN i XN2000)

Les alternatives 2, 3 i 4 es troben adjacents a parcel·les incloses com espais PEIN /XN 2000
C i O: afectació als valors que han motivat la protecció d’espais naturals ja sigui en fase de
construcció (ocupacions temporals i accessos) com en fase d’operació i manteniment
(ocupacions permanents i servituds).

C: COMPATIBLE

L’alternativa 1 no es troben adjacents a parcel·les incloses com espais PEIN /XN 2000 (hi ha altres parcel·les no incloses entre
l’alternativa i l’espai protegit)
C: POC SIGNIFICATIU

Hàbitats
d’Interès
Comunitari (HIC)

Connectivitat ecològica

C: Afectació de les espècies que han motivat la qualificació de l’hàbitat com d’interès
comunitari durant la fase d’obres (ocupacions temporals i accessos a les zones d’obres).
O: Afectació de les espècies que han motivat la qualificació de l’hàbitat com d’interès
comunitari durant la fase d’obres (ocupacions permanents i servituds en el cas de la LE
d’evacuació).

C i O: La ocupació del sòl no urbanitzable implica necessàriament la fragmentació dels
hàbitats existents, alterant la connectivitat ecològica del territori.

Ocupació i usos
del sòl

Socioeconòmic

Ocupació del
sòl

Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

Nuclis urbans o
habitatges
propers

C: Molèsties i incomoditats a la població durant les obres. Tanmateix, és un impacte puntual
que desapareixerà tan bon punt finalitzin les tasques de construcció.
O: Molèsties i incomoditats a la població derivades del manteniment de la instal·lació.
L’impacte serà similar al de l’activitat agrícola existent actualment.

O: SENSE IMPACTE

Totes les alternatives se situen en una zona antropitzada, adjacents l’autovia A-2, però molt properes a un espai d’alta
connectivitat protegit pel PEIN XN2000. La connectivitat ecològica és idèntica en totes elles (8-9 sobre 14). La connectivitat, per
tant, es considera un aspecte amb un impacte compatible.
Sense diferències entre alternatives.
O: COMPATIBLE

El projecte preveu mantenir l’ús agrícola actual a les parcel·les afectades i complementar-lo amb la generació d’energia
elèctrica. Per tant, no hi ha un canvi en els usos del sòl sinó una modificació de l’ús que ja tenen.
Sense diferències entre alternatives.
C: COMPATIBLE

Població
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O: Afectació per ocupacions permanents de la instal·lació: superfície total, superfície dels
equips, longitud de la tanca perimetral.

O: POC SIGNIFICATIU

Cap de les alternatives afecta a hàbitats d’interès comunitari (HICs)

C: COMPATIBLE

C: Afectació per ocupacions temporals de les obres d’instal·lació dels panells solars,
inversors, centre de transformació, tancament perimetral i línies elèctriques soterrades

O: COMPATIBLE

O: COMPATIBLE

Totes les alternatives es troben a una distancia superior als 350m de nuclis urbans o habitatges aïllats en el medi rural.
Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

O: SENSE IMPACTE

C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

Generació de
llocs de treball

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant

C: Les obres de construcció poden generar llocs de treball o afavorir l’ocupació.
O: Les feines de manteniment de la instal·lació prevista poden generar llocs de treball o
afavorir l’ocupació

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Economia

Activitat
econòmica

Beneficis per a la
població

O: Les feines de manteniment de la instal·lació prevista poden afavorir indirectament a
l’economia local (per subcontractació de feines o afavorir el comerç local o l’activitat de
restauració). Aquest impacte seria positiu.

C: La fase d’obres pot afavorir indirectament a l’economia local (per subcontractació de feines
o afavorir el comerç local i l’activitat de restauració). Es considera un impacte positiu en
aquest aspecte.
O: La fase d’operació pot repercutir positivament en la població en aspectes servir de model
a seguir per altres explotacions agrícoles del municipi

Sever

Alter
Es preveu que tant les obres de construcció com el manteniment de les instal·lacions puguin generar llocs de treball per a la
població del municipi
Sense diferències entre alternatives.
C: POSITIU

C: La fase d’obres pot afavorir indirectament a l’economia local (per subcontractació de feines
o afavorir el comerç local i l’activitat de restauració). Es considera un impacte positiu en
aquest aspecte. Per altre banda, hi ha un impacte directe sobre l’activitat productiva pel fet
d’afectar-se zones de conreu.

Moderat

O: POSITIU

Es preveu que durant la fase d’obres i de manteniment es puguin subcontractar feines i, en tot cas, augmentar puntualment la
presència de gent al municipi en benefici del comerç local i la restauració.
Sense diferències entre alternatives.
C: POSITIU

O: POSITIU

Es preveu que durant la fase d’obres i de manteniment es puguin subcontractar feines i, en tot cas, augmentar puntualment la
presència de gent al municipi en benefici del comerç local i la restauració. A més, es preveu que repercuteixi positivament en la
població ja que al ser un projecte innovador que preveu augmentar el rendiment d’un tipus d’explotació agrícola molt comuna
a la zona pugui servir com a model a seguir perquè altres agricultors de la zona obtinguin un major rendiment dels seus camps.
Sense diferències entre alternatives.
C: POSITIU

O: POSITIU

Socioeconòmic

Totes les alternatives se situen sobre sòls amb bona aptitud d’agricultura, i de regadiu, tot i que els cultius que si estan
desenvolupant actualment són propis de secà (cultius herbacis extensius).

Economia

Afectació a sòls
d’interès agrari
elevat.

C i O: Amb la implantació de la instal·lació agrovoltaica les superfícies agrícoles augmentaran
el rendiment al produir cultius intensius de regadiu (hortícoles), a més de que es podrà
combinar la producció agrícola amb la generació d’energia.

Tenint en compte que totes les alternatives afecten al mateix tipus de conreu, es valora de menys a més favorable en funció
del nombre de camps de cultiu que conté cadascuna de les alternatives. Es considera més favorable a major nombre de
camps continguts a la parcel·la ja que menors extensions de terrenys cal esperar que tinguin un rendiment menor (per
l’eficiència de les diferents tasques agrícoles que s’hi ha de dur a terme).
Les alternatives 3 i 4 se situen en parcel·les dividides en dues parts de 1,5 ha cadascuna, i per tant són parcel·les ja de per si de
més rendibilitat que les alternatives 1 i 2.
C: POC POSITIU

O: POC POSITIU

Les alternatives 1 i 2 se situen en parcel·les més fragmentades (5 i 4 subparcel·les respectivament) en que el rendiment actual
de cadascun és més baix. En aquests dos casos, passar a un cultiu de tipus agrovoltaic té més sentit ja que actualment no són
parcel·les amb menor rendibilitat que les alternatives 3 i 4.
C: MOLT POSITIU

O: MOLT POSITIU

3. Anàlisi d’alternatives
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
DOCUMENT 3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES I DELS POTENCIALS IMPACTES
Planta solar agrovoltaica situada al municipi de Vilagrassa (1,5 MWn)
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C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Moderat

Sever

Alter
Cap de les alternatives afecta a zones extractives en actiu o abandonades

Mineria

C i O: afectació a activitats mineres en actiu, fet que en pugui condicionar l’explotació, o
activitats extractives abandonades.

Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

O: SENSE IMPACTE

Cap de les alternatives afecta a forests d’utilitat pública.
Forests d’utilitat
pública

C i O: afectacions a forests d’utilitat pública en fase de construcció (ocupacions temporals i
accessos) i d’operació i manteniment (ocupacions permanents i servituds).

Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

O: SENSE IMPACTE

Es valora de menys a més favorable en funció de la proximitat a recursos turístics i recreatius de cadascuna de les
alternatives.
L’alternativa 4 es troba adjacent a una ruta de senderisme local.

Recursos
turístics i
recreatius

C: Molèsties durant les obres sobre els recursos turístics i recreatius de l’entorn.

O: Durant la fase d’operació i manteniment, l’impacte sobre els recursos turístics i recreatius
serà degut, bàsicament, a l’impacte visual de les noves infraestructures.

C: MODERAT

O: MODERAT

Les alternatives 2 i 3 es troben a una distancia inferior als 300 metres d’aquesta mateixa ruta.
C: COMPATIBLE

O: COMPATIBLE

L’alternativa 1 es troben a una distancia superior als 400 metres d’aquesta mateixa ruta.
C: COMPATIBLE

Bens materials

Infraestructures i
serveis existents

C i O: Impacte del projecte sobre infraestructures existents (per danys durant les obres,
servituds a respectar, etc.)

O: POC SIGNIFICATIU

Totes les alternatives són adjacents a l’autovia A-2 i els hi passa una línia elèctrica amb la qual es preveu fer l’evacuació de
l’energia produïda. En tots els casos ja s’ha tingut en compte com a condicionant previ que la superfície útil de cadascuna
(tenint en compte les servituds de les infraestructures esmentades) sigui d’almenys 3 ha per poder emplaçar-hi el projecte.
Sense diferències entre alternatives.

Socioeconòmic

C: COMPATIBLE
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O: COMPATIBLE

No s’han identificat infraestructures o serveis en projecte que afectin a les alternatives.
Infraestructures i
Bens materials serveis en
projecte

C i O: Impacte del projecte sobre infraestructures en projecte (per danys durant les obres,
servituds a respectar, etc.).

Sense diferències entre alternatives.

Influència que poden tenir altres projectes similars a les proximitats.
C: SENSE IMPACTE

O: SENSE IMPACTE

C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Moderat

Sever

Alter
No s’ha identificat la presència d’elements del patrimoni cultural catalogat que afectin a cap de les alternatives.

Patrimoni
cultural
catalogat

C i O: Impacte del projecte sobre elements del patrimoni cultural en fase d’obres i
d’implantació.

Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

O: SENSE IMPACTE

No s’han detectat elements del patrimoni cultural no catalogat (cabanes, murs,... de pedra seca) en l’àmbit de les alternatives.
Patrimoni
cultural no
catalogat

C i O: Impacte del projecte sobre elements del patrimoni cultural (cabanes, murs, ... de pedra
seca) en fase d’obres i d’implantació.

Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

O: SENSE IMPACTE

Cap de les alternatives afecta a camins ramaders catalogats.
Camins ramaders

C i O: afectacions a camins ramaders catalogats o a les seves zones de servitud.

Sense diferències entre alternatives.
C: SENSE IMPACTE

C: Les obres de la nova instal·lació generaran un impacte visual sobre el territori (operacions
de desbrossades, moviments de terra, acopi de maquinària i material, obertura de rases).
Visibilitat

Impacte visual

O: La implantació de la nova planta solar generarà un impacte visual sobre el territori degut
a la seva ocupació en superfície.
L’impacte visual es percebrà, en primer lloc, des de l’entorn immediat a la planta
fotovoltaica. Ara bé, el principal impacte visual es donarà sobre els espais especialment
freqüentats (nuclis urbans, vies de comunicació, recursos turístics, etc.).

Paisatge

C: La qualitat paisatgística de les zones d’ocupació temporal es pot veure alterada
temporalment durant les obres, i aquesta es veurà parcialment recuperada un cop
finalitzades les tasques de construcció i instal·lació.

Qualitat
paisatgística

Pel que fa a les ocupacions permanents, aquestes ja es veuran afectades amb l’inici de les
obres.

Degradació de la
O: La implantació de la planta agrovoltaica modificarà la qualitat paisatgística de l’entorn.
qualitat
En aquest aspecte hi ha un component de subjectivitat dels potencials espectadors, ja que
paisatgística
alguns poden percebre la instal·lació com un impacte paisatgístic negatiu sobre al territori,
però d’altres, en canvi, la poden percebre com a impacte positiu, al tractar-se d’una font
d’energia renovable associada a conceptes de sostenibilitat.
Algunes mesures, com el fet de plantejar una instal·lació agrovoltaica, pot ajudar a una
millor integració visual i paisatgística de la instal·lació.

O: SENSE IMPACTE

Sense diferències entre alternatives.
C: COMPATIBLE

O: COMPATIBLE

Totes les alternatives es troben en parcel·les planes i, per tant, tenen un baix impacte ja que no hi ha la necessitat de realitzar
moviments de terres i no implica una alteració de la geomorfologia actual i per tant un menor impacte sobre la qualitat
paisatgística. A més, al plantejar una instal·lació agrovoltaica, on es manté i es potencia l’activitat agrícola es redueix encara més
la degradació de la qualitat paisatgística.
Sense diferències entre alternatives.
C: COMPATIBLE

O: COMPATIBLE

3. Anàlisi d’alternatives
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
DOCUMENT 3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES I DELS POTENCIALS IMPACTES
Planta solar agrovoltaica situada al municipi de Vilagrassa (1,5 MWn)
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C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Moderat

Sever

Alter
Totes les alternatives presenten nivells similars (molt baixos) d’erosió laminar.

Risc d’erosió

C: Durant les obres hi pot haver un risc lleu de processos erosius, tenint en compte la manca
de cobertura vegetal pels moviments de terres.

Sense diferències entre alternatives.

O: Es preveu que durant la fase de funcionament, la instal·lació tingui cobertura vegetal
(agricultura), fet que minimitza els potencials processos erosius.

C: POC SIGNIFICATIU

O: POC SIGNIFICATIU

La zona on hi ha totes les alternatives no presenta zones potencialment inundables ni per cursos fluvials ni per criteris
geomorfològics.
Inundabilitat

C i O: La proximitat a cursos fluvials podria suposar que alguna de les alternatives plantejades
s’ubiqués en zona inundable. A l’entorn de les diferents alternatives avaluades no hi ha cursos
fluvials d’entitat que disposin d’estudis hidrològics per que fa a la Inundabilitat.

Sense diferències entre alternatives.

C: SENSE IMPACTE

O: SENSE IMPACTE

Totes les laternatives se situen en una plana agrícola on el nivell de risc d’incendi forestal és baix.
Riscos
naturals

Risc d’incendi
forestal

C i O: Risc d’incendi forestal que pugui afectar a les obres o a les instal·lacions projectades o
al personal que hi treballa.

Sense diferències entre alternatives.

Riscos

C: NO ES PREVEU

O: NO ES PREVEU

La totalitat de l’àmbit de les alternatives presenta un risc baix per vent si bé l’avantprojecte ja ho contempla i es preveu adoptar
mesures en el sistema d’ancoratge per tal que els panells puguin suportar el sobresforç de la neu i el vent.
Risc per vent

C i O: Risc de ventades que puguin afectar a les obres o a les instal·lacions projectades o al
personal que hi treballa.

Sense diferències entre alternatives.
C: POC SIGNIFICATIU

O: POC SIGNIFICATIU

Atesa la naturalesa de les instal·lacions previstes, el risc es considera un impacte poc significatiu
Risc sísmic

C i O: Risc de moviments sísmics que puguin afectar a les obres o a les instal·lacions
projectades o al personal que hi treballa.

Sense diferències entre alternatives.
C: POC SIGNIFICATIU

O: POC SIGNIFICATIU

Totes les alternatives es troben properes a l’autovia A-2 que presenta un risc alt per transport de mercaderies perilloses. No hi
ha altres riscos tecnològics en cap de les alternatives plantejades.
Riscos
antròpics

Riscos
tecnològics

C i O: Accidents de mercaderies perilloses que puguin afectar a les obres o a les instal·lacions
projectades o al personal que hi treballa.

Sense diferències entre alternatives.
C: POC SIGNIFICATIU
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O: POC SIGNIFICATIU

C: Fase construcció
Medi

Factor

Aspecte

Contaminació
per nitrats

O: Fase operació i manteniment

Positiu

Descripció de l’impacte / condicionant

No es preveu/poc significatiu/sense impacte

Compatible

Planejament

Territorial

Pla Territorial
Parcial de les
Comarques
Centrals

Sever

Alter
Totes les alternatives se situen al TM de Vilagrassa, municipi vulnerable a la contaminació per nitrats. Tenint en compte que es
preveu mantenir l’activitat agrícola i intensificar-la es pot contribuir a la contaminació per nitrats. Si bé cal tenir en compte que
a les parcel·les actualment ja hi ha activitat agrícola.

C i O: Afavorir la contaminació per nitrats en fase d’obres o de funcionament.

Sense diferències entre alternatives.
C: COMPATIBLE

Planejament

Moderat

O: COMPATIBLE

S’ha establert com a condicionant previ que les alternatives se situïn en sòls de Protecció Preventiva segons el Pla Territorial
Parcial de Ponent (Terres de Lleida). Aquests sòls són els més favorables per acollir una instal·lació com la projectada.
C i O: Incompatibilitats o condicionants del planejament territorial que puguin influir en la
implantació de les instal·lacions projectades.

Sense diferències entre alternatives.
C: COMPATIBLE

O: COMPATIBLE
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Taula 3. Valoració numèrica dels recintes alternatius. Puntuació de més (3) a menys favorable (1)
ambientalment.
Aspecte ambiental que presenta diferències entre recintes alternatius

Alternatives avaluades
1

2

3

4

Sistema d’espais naturals protegits (PEIN, XN2000) -

3

1

1

1

Agricultura – Cultius afectats

3

3

1

1

Recursos turístics i recreatius

3

2

2

1

SUMATORI PUNTUACIONS

9

6

4

3

3.2.4. Elecció de l’alternativa més favorable.
Els condicionants de viabilitat establerts a l’apartat 3.2.1 i han permès proposar un total de 4 recintes
dins l’àrea avaluada al voltant de la línia elèctrica existent on s’ha obtingut el punt de connexió.
S'ha puntuat cada impacte teòric diferenciador entre alternatives de menys favorable (1) a més favorable
(3) per a tots aquells aspectes ambientals avaluats. Per la resta de vectors ambientals avaluats, s’ha
determinat que no existeixen diferències significatives entre alternatives i no han estat valorats
numèricament. Es considera que l’alternativa amb una puntuació més alta és la més favorable per a
emplaçar el projecte des del punt de vista econòmic, ambiental, agrari, social i paisatgístic. D’aquesta
manera, els recintes ordenats segons els valors de la puntuació són:
1.

Alternativa 1, amb una puntuació de 9 (seleccionat).

2.

Alternativa 2, amb una puntuació de 6.

3.

Alternativa 3, amb una puntuació de 4.

4.

Alternativa 4, amb una puntuació de 3.

L’alternativa 1 és la més favorable. Cal tenir en compte que totes les alternatives s’emplacen en un àmbit
reduït i que les diferències entre alternatives han estat subtils. Tot seguit es posen en valor els motius
que justifiquen l’elecció de l’alternativa seleccionada com a emplaçament per a la implantació de la
planta solar agrovoltaica al municipi de Vilagrassa:
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La ubicació seleccionada, no afecta a elements d’interès geològic, a cursos d’aigua superficial, a
vegetació ni a hàbitats naturals, a espècies protegides, a espais naturals protegits, a hàbitats d’interès
comunitari, ni a cap element del patrimoni natural.



El punt de connexió es preveu directament en una línia elèctrica aèria existent que passa per dins
de la mateixa finca on es preveu el projecte. Per tant, no serà necessària cap línia elèctrica
d’evacuació. A més, les línies interiors de la planta, i fins el punt de connexió, seran totalment
soterrades. Tot aquest plantejament minimitza els impactes visuals i paisatgístics.



La parcel·la seleccionada és completament plana i no es preveuen moviments de terres ni es
modificarà la geomorfologia existent.



El projecte no afecta a vegetació natural ja que s’implanta sobre parcel·les agrícoles.



La instal·lació solar se situa en una parcel·la planera agrícola adjacent a l’autovia A-2, pel que no es
preveu un impacte visual i paisatgístic rellevant.



La instal·lació solar projectada se situa en sòl de protecció preventiva, segons el Pla Territorial de
Ponent, el més favorables per acollir aquest tipus d’instal·lacions que els sòls de protecció territorial o
els sòls de protecció especial.



Es tracta d’un projecte agrovoltaic, que permet compatibilitzar l’activitat agrícola amb la de producció
d’energia fotovoltaica.



L’objecte del projecte és la reconversió d’una finca agrícola per a fer-la més productiva. Actualment es
correspon a una finca d’herbacis extensius de secà i es vol reconvertir en cultius hortícoles de regadiu.
Es preveu la instal·lació de panells solars, que a part de produir energia elèctrica proporcionaran zones
d’ombra que afavoriran a la tipologia de cultius que es preveuen produir. Per tant es preveu un impacte
positiu sobre l’activitat agrícola (s’adjunta informe d’afectacions agràries com annex al document de
diagnòstic territorial).



A més, el projecte té un component experimental. El promotor de la instal·lació, juntament amb l’IRTA
(Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries), volen que aquest sigui un projecte pilot per
experimentar amb la producció simultània d’energia solar i productes agrícoles. Aquesta prova pilot
ha de permetre avaluar si diferents tipus de cultius poden veure’s afavorits o no per les ombres
intermitents que generen els panells solars (instal·lats amb seguidors d’un sol eix). Els resultats podrien
obrir noves possibilitats pel que fa als camps agrovoltaics, i a la compatibilitat entre l’activitat agrícola
i la producció d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables. Els projectes agrovoltaics poden suposar
un suport econòmic complementari a les explotacions agrícoles i afavorir a la continuïtat en el territori
de les petites i mitjanes explotacions agrícoles.



Es preveuen mesures preventives i correctores per a minimitzar els impactes sobre la visibilitat i la
connectivitat entre d’altres (veure apartat 4). Entre altres mesures, es contempla que un cop finalitzada
la vida útil de la instal·lació, els terrenys seran restituïts al seu estat original (us totalment agrícola).



Es disposa d’acord amb el propietari dels terrenys.
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4. Mesures preventives, correctores i compensatòries previstes
Un cop identificats els principals efectes ambientals potencials associats a la construcció i fase d’operació
i manteniment de la planta solar fotovoltaica, es preveu l’aplicació de mesures de protecció ambiental,
amb l’objectiu d’integrar-la a l’entorn i garantir-ne la seva adequació ambiental.
A part de les mesures genèriques en fase de construcció (aquelles relacionades amb el desenvolupament
de les obres), com poden ser la gestió adequada de residus, senyalització i abalisament per limitar les
ocupacions temporals, mesures per a reduir l’emissió de pols i soroll, correcte gestió d’olis de la
maquinària en cas de canvi d’olis o vessaments accidentals, etc., es preveuen mesures específiques i que
tindran una descripció amb un major nivell de detall en fases posteriors de la tramitació ambiental. A
continuació s’exposen breument les més rellevants:
 Escollir un emplaçament, una parcel·la agrícola adjacent a la línia elèctrica on es preveu el punt
de connexió, i adjacent a l’autovia A-2, per evitar construir una nova línia elèctrica d’evacuació i
minimitzar els impactes visuals i paisatgístics.
 Es proposa que el tancament perimetral previst es realitzi mitjançant una tanca de tipus
ramadera/cinegètica, amb obertures més grans que una tanca metàl·lica de simple torsió o que una
malla metàl·lica estàndard. Amb aquesta mesura s’afavoreix a la permeabilitat de la fauna (petita i
mitjana), a la connectivitat biològica i es minimitza l’efecte barrera.
 Es proposen mesures compensatòries, com ara col·locació de caixes niu de diferents tipologies (per
aus i quiròpters), per afavorir que la biodiversitat d’espècies de fauna presents sigui compatible amb
la planta solar agrovoltaica.
 El color i textura de les edificacions auxiliars previstes ha de permetre la màxima integració
paisatgística amb l’entorn (evitar colors vistosos o reflectants). Les mesures es concretaran en fases
posteriors, concretament del document EIIP (Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística).
 Es preveu restituir la xarxa de reg o de drenatge agrícola en cas de resultar afectat per les obres
o implantació de la instal·lació. Caldrà fer un inventari i destinació, si s’escau, de totes les
infraestructures d’ús agrari que puguin quedar afectades (dipòsits, rescloses de la sèquia, sistemes
de bombament, ....) directament o indirectament pel projecte.
 Durant l’execució de les obres cal compatibilitzar les tasques del camp amb les d’execució del
projecte per tal de minimitzar l’impacte en les activitats agràries (accés a parcel·les, granges,...).
 Un cop finalitzada la vida útil de la instal·lació els terrenys seran restituïts al seu estat original (us
agrícola), tal com preveu l’article 19 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. El sistema de fixació dels panells
sobre el terreny (tipus “hincado”), permetrà un fàcil desmantellament de la instal·lació que permetrà
recuperar fàcilment els hàbitats previs al haver-los mantingut parcialment (espècies herbàcies i
arbustives) durant la vida útil de la planta.
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5. Síntesis i conclusions
L’article 11.1 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica
i l'impuls a les energies renovables preveu que les persones interessades a implantar una planta solar
fotovoltaica han de formular una consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables sobre la viabilitat
de l’emplaçament projectat per a la instal·lació.
El present document correspon a l’anàlisi d’alternatives i dels potencials impactes per l’emplaçament
de la planta solar agrovoltaica al municipi de Vilagrassa.
Els condicionants de viabilitat establerts en els apartats 3.2.1, justifiquen la selecció de les alternatives
d’emplaçament des d’una perspectiva territorial.
A l’apartat 3.2.3 es realitza una anàlisi dels potencials impactes de les alternatives avaluades. Aquesta
avaluació ha permès justificar la idoneïtat de l’alternativa seleccionada des dels punts de vista ambiental
i paisatgístic (tal i com es justifica a l’apartat 3.2.4).
A l’apartat 4 es proposen mesures de protecció ambiental del projecte, amb l’objectiu d’integrar-lo a
l’entorn i garantir-ne la seva adequació ambiental.
En conclusió, el present document, juntament amb els documents corresponents a l’avantprojecte i al
diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte, permeten avaluar la viabilitat de l’emplaçament de
la planta solar agrovoltaica situada al municipi de Vilagrassa.
Es tracta d’una planta necessària per assolir els objectius de descarbonització de l’economia establerts
a nivell català, espanyol i europeu. A més, el dia 14 de maig de 2019 es va declarar la situació
d’emergència climàtica a Catalunya per tal d’assolir els objectius en matèria de mitigació del canvi
climàtic establerts a la Llei 16/2017, d’1 d’agost.
A mes, en aquest cas es tracta d’un projecte agrovoltaic, que permet compatibilitzar l’activitat agrícola
amb la de producció d’energia fotovoltaica. Actualment es correspon a una finca d’herbacis extensius
de secà i es vol reconvertir en cultius hortícoles de regadiu. Es preveu un impacte positiu sobre l’activitat
agrícola (s’adjunta informe d’afectacions agràries com annex al document de diagnòstic territorial).
A més, el projecte té un component experimental. El promotor de la instal·lació, juntament amb l’IRTA
(Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries), volen que aquest sigui un projecte pilot per
experimentar amb la producció simultània d’energia solar i productes agrícoles. Els resultats podrien
obrir noves possibilitats pel que fa als camps agrovoltaics, i a la compatibilitat entre l’activitat agrícola i
la producció d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables. Els projectes agrovoltaics poden suposar
un suport econòmic complementari a les explotacions agrícoles i afavorir a la continuïtat en el territori
de les petites i mitjanes explotacions agrícoles.
Tenint en compte els possibles efectes ambientals analitzats en el present document, es considera que
l’emplaçament escollit per la implantació de la planta solar projectada és compatible amb la conservació
del medi i, d’altra banda, el projecte té un important impacte positiu de cara a combatre els efectes del
canvi climàtic, i en aquest cas, sense perjudicar l’activitat agrícola.
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