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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

Figura 1. Situació
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Figura 2. Mapa topogràfic i ortofotomapa de l’emplaçament
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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 al diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte d’un parc
agrovoltaic situat al municipi de Vilagrassa de 1,5 MWn. Inclou també la justificació de l’adequació del
projecte als criteris dels articles 7 i 9 del Decret llei 16/2019 (l’article 8 no és d’aplicació, ja que fa
referència als parcs eòlics).
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2.2. Oportunitat i conveniència de la proposta
A nivell europeu i estatal, l’acord de Paris de 2015 (el Clean Energy Package) i el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, respectivament, marquen un conjunt d’objectius ambiciosos
respecte la descarbonització de l’economia, incloent l’avenç en la implantació de les energies
renovables.
Per exemple, La Comissió Europea ha proposat un paquet de mesures sobre el canvi climàtic de cara al
2020 amb la intenció de conduir a Europa pel camí d'un futur sostenible, amb una economia que generi
poques emissions de carboni i consumeixi cada vegada menys energia. La intenció de presentar aquest
pla és la d’aconseguir l'objectiu conegut com 20/20/20:


Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% (30% si s'arriba a un acord
internacional).



Estalviar el 20% del consum d'energia mitjançant una millora en l'eficiència energètica. A més,
cada país haurà de cobrir el 10% de les necessitats del transport mitjançant biocombustibles.



Promoure les energies renovables fins arribar a un 20% de l'energia generada.

D’altra banda, el PNIEC contempla un objectiu del 42% de renovables sobre l’ús final de l’energia de
cara a l’any 2030, a la vegada que preveu una penetració de les renovables en el sector de l’energia
elèctrica d’un 74% (157 GW), dels quals 50 GW correspondrien a producció eòlica y 37 GW a producció
solar fotovoltaica.
A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE), aprovat el 31 de gener de 2017,
planteja un nou escenari de tancament i abandonament dels combustibles fòssils com a font energètica,
recollint l'objectiu específic d'assolir un sistema energètic amb energies cent per cent renovables,
fonamentalment de proximitat, desnuclearitzat i neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
en l'horitzó 2050. En aquesta línia, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, modificada pel Decret
llei 16/2019, inclou objectius també ambiciosos, com el de promoure les mesures necessàries en l'àmbit
de les energies renovables perquè el consum elèctric de Catalunya provingui -en un 50% l'any 2030 i
un 100% l'any 2050- de fonts renovables, prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d'origen
renovable als centres de consum.
Per a donar compliment a aquests objectius cal un desenvolupament molt important de les energies
renovables, que han de créixer la seva implantació de forma exponencial, ja que tot i que la intensitat
energètica final de Catalunya ha disminuït gairebé un 21,5% en el període 2005-2017, el
desenvolupament de les energies renovables només ha arribat a aportar un 8,5% de la demanda final
d'energia l'any 2017, lluny del 20% que marca la UE per a l'any 2020. L'energia nuclear continua
representant més de la meitat de la producció elèctrica de Catalunya i el sector transport, que suposa el
42,9% del consum d'energia final de Catalunya l'any 2017, continua basant-se majoritàriament en
combustibles derivats del petroli. En conjunt, el consum de combustibles fòssils i nuclears, sobre els
quals es fonamenta el nostre model energètic actual, representa més del 90% del consum d'energia
primària de Catalunya.
Cal tenir en compte que a altres països d'Europa, amb radiacions solars mitjanes molt inferiors a les que
rep el territori espanyol, disposen d'una infraestructura de plantes solars fotovoltaiques molt superior.
Per la seva banda, Catalunya rep una mitjana d’insolació d’uns 1.650 kWh/m2 - any. Això fa que es trobi
al capdavant d’Europa en quant a potencial productiu d’energia elèctrica a partir de plantes
fotovoltaiques. Aquest fet, juntament amb les perspectives de rendiment del mercat energètic
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renovable, fa que la implantació de camps generadors fotovoltaics sigui una prioritat per al creixement
sostenible del territori.
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. Entre els
compromisos assolits, hi ha el de declarar instal·lacions d'interès territorial estratègic les instal·lacions
fotovoltaiques que utilitzin sistemes de captació d'energia fotovoltaica avançats i eficients.
El 26 de novembre de 2019, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 16/2019, de 26 de
novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, amb la
voluntat d’accelerar el desenvolupament dels instruments de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic.
En aquest cas en concret, el projecte té un doble objectiu.
Per una banda, la dur a terme un sistema de generació elèctrica de 1,5 MWn mitjançant tecnologia
solar fotovoltaica, que utilitza sistemes de captació avançats i eficients i que ha de contribuir a assolir
els objectius indicats anteriorment.
A més de la producció d’energia elèctrica, 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 agrovoltaic-per experimentar amb la producció simultània d’energia
solar i productes agrícoles.
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3. Diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte
3.1.

Descripció general de l’àmbit d’estudi

El projecte agrovoltaic (PAV) 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, segons la DUN 2019) majoritàriament de regadiu i en
actiu a l’actualitat.
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. L’accés a la zona es fa per dos vials d’accés:
L’accés nord a la planta fotovoltaica es realitzarà des de la carretera N-II en el p.k. 501 + 200 m, agafant
una entrada directa a la mateixa planta, mentre que l’accés sud es realitzarà des de la carretera N-II en
el p.k. 501 + 50 m, agafant el camí que va paral·lel canal d’Urgell i circulant aproximadament 320 m.
Les parcel·les de l’entorn també són agrícoles, si bé al límit nord de la parcel·la hi transcorren les
carreteres N-II i A-2. La parcel·la que limita al sud amb la finca on es preveu la PSAV és un camp planer
amb cultiu d’alfals. A la parcel·la situada a l’est, hi trobem cultius d’ordi (DUN 2019), i a l’oest hi trobem
camps amb cultius d’alfals, ordi i guaret (DUN 2019). La resta de parcel·les de l’entorn més immediat,
també hi ha algunes parcel·les de panís (blat de moro).
A la parcel·la objecte d’estudi no hi ha cap curs fluvial ni torrent d’escorrentia.
Fotografia 1. Estat actual de l’àmbit del projecte

Font: Elaboració pròpia
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Figura 3. Vista d’ocell de l’entorn de l’emplaçament

Font: Elaboració pròpia a partir de ©Google Earth
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3.2. Identificació dels factors del medi ambient potencialment
limitants
El present apartat té per objectiu destacar aquells factors del medi ambient potencialment limitants que
s’han identificat prèviament al desenvolupament del projecte, i establir la seva importància relativa a les
necessitats concretes d’execució i operació d’una planta agrovoltaica com la projectada.
Per tal de facilitar una comprensió ràpida dels factors limitants i del seu grau d’incidència en el
desenvolupament del projecte, s’ha confeccionat una escala de color segons si la incidència és nul·la o
insignificant, lleu, moderada o estricta, diferenciant entre la pròpia planta solar agrovoltaica (PSAV). Com
ja s’ha comentat, en aquest projecte el punt de connexió és sobre línia elèctrica existent i per tan no fa
necessària una línia elèctrica d’evacuació.

16

Taula 1. Condicionants territorials
Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Contaminació
atmosfèrica

Lleu

Moderada

Estricta

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Incidència
PAV

Tenint en compte la naturalesa de les instal·lacions previstes, es considera que la incidència pel que fa a la contaminació atmosfèrica és nul·la
o poc significativa. En tot cas només hi hauria incidència molt lleu en fase de construcció (pels gasos i pols emesos per la maquinària de
l’obra). En fase de funcionament es podria considerar que la instal·lació agrovoltaica té una incidència indirecta positiva al promoure la
generació d’energia elèctrica mitjançant una font d’energia renovable com és la fotovoltaica.

Poc
significativa

Físic

El Mapa de protecció envers la contaminació lumínica, aprovat per la Resolució
TES/1536/2018, de 29 de juny, d’acord amb la disposició addicional setena del Decret
190/2015, substitueix el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya
aprovat el 19 de desembre de 2007. La zonificació es fa en funció de la vulnerabilitat del
medi nocturn envers la contaminació lumínica.
Aire i
factors
climàtics

Contaminació
lumínica

Segons el mapa vigent, l’àmbit del projecte de la planta agrovoltaica en estudi se situa dins
de la zona E2 (de protecció alta) però adjacent a una E1 (de protecció màxima). Tenint en
compte la naturalesa de les instal·lacions previstes, es considera que la incidència pel que fa
a la contaminació lluminosa és nul·la (la instal·lació no es preveu amb il·luminació exterior ni
permanent).

Nul·la
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Estricta

Incidència
PAV

La legislació vigent en matèria de soroll és la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, reglamentada pel Decret 176/2009, de 10
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra
la contaminació acústica i se n’adapten els annexos. L’article 9 de la Llei 16/2002
estableix que “els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb
els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que
estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del
medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant
l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu”.
Contaminació
acústica

Físic

Aire i
factors
climàtics

Canvi
climàtic

18

Canvi climàtic

Els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a
disposició de la població. Segons el mapa de capacitat acústica de la zona afectada
pel projecte, no hi ha zones de sensibilitat acústica properes. La més pròxima, a 1
km aproximadament, és el nucli urbà d’Anglesola que es tracta d’una zona de
sensibilitat alta. Ara bé, tenint en compte que es troba adjacent a una autopista i la
naturalesa de les instal·lacions previstes, es considera que la incidència pel que fa a
la contaminació acústica és nul·la o poc significativa (la instal·lació en funcionament
no genera soroll). En tot cas només hi hauria incidència lleu en fase de construcció,
durant les obres.

Tenint en compte la naturalesa de les instal·lacions previstes, es considera que la incidència pel que fa al canvi climàtic és nul·la o poc
significativa durant la fase d’obres (pels gasos emesos per la maquinària de l’obra, o la petjada de carboni del material emprat), i positiva
durant la fase de operació i funcionament (pel fet de promoure la generació d’energia elèctrica mitjançant una font d’energia renovable com
és la fotovoltaica).

Poc
significativa

Positiva

Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Estricta

Incidència
PAV

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Físic

La parcel·la on es preveu l’emplaçament de la planta agrovoltaica presenta
un pendent molt suau d’entre 0% i 2% cap al sud, és a dir, és pràcticament
plana. El punt més elevat, a l’extrem nord de la parcel·la objecte d’estudi,
se situa a una cota de 311 m.s.n.m., i la cota inferior, a l’extrem sud, prop
dels 308 m.s.n.m. La pendent mitjana és inferior al 2%, essent comunes les
zones amb pendents entre 0 i 2%. Es tracta per tant d’una parcel·la amb
molt poca pendent i, per tant, idònia en aquest sentit per a la implantació
d’una planta agrovoltaica.

Sòl i
subsol

Geomorfologia

La topografia favorable dels terrenys utilitzats (amb desnivells suaus)
implicarà que no calgui realitzar cap tipus de retoc de les rasants del
terreny, i per tant, l’avantprojecte no contempla la realització de
moviments de terres en aquest sentit. Per altre banda, aquesta morfologia
té una incidència positiva en el fet que el pendent suau proporciona les
condicions idònies de drenatge per emplaçar en aquesta parcel·la una
planta agrovoltaica on l’activitat agrícola és l’activitat principal.

Positiva

3. Diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Litologia

Lleu

Moderada

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
L’àmbit del projecte se situa en una zona de dipòsits sedimentaris del Quaternari. En concret, la parcel·la
de la instal·lació agrovoltaica se situa sobre una zona d’argiles amb còdols angulosos dispersos d’edat
holocena corresponents a dipòsits col·luvials (Codi Qco) (Mapa geològic comarcal 1:50.000, ICGC). Es
tracta d’una unitat d’edat molt recent i, per tant, amb un grau de cohesió molt baix. Tanmateix, degut
a les característiques de les instal·lacions es preveu una incidència poc significativa per aquest aspecte,
ja que el sistema de clavat en el terreny està pensat per afectar el sòl més superficial, sense afectar les
unitats del substrat.

Estricta

Incidència
PAV

Positiva

Físic

Així doncs, les característiques de les instal·lacions fotovoltaiques atorguen un grau d’incidència poc
significatiu.

Sòl i
subsol

La caracterització dels sòls s’ha realitzat segons la classificació Soil Taxonomy.

Edafologia

El recinte de la planta agrovoltaica se situa íntegrament sobre sòls de tipus S-75C Petrocàlcids xèrics
i Calcixerepts típics. Es tracta de sòls desenvolupats a partir de sediments detrítics a les terrasses més
antigues del Segre i el Noguera-Ribagorçana, a les plataformes residuals originades pels antics ventalls
al·luvials de les planes d’Urgell, a la cubeta de Mora i en algunes àrees dels costers de l’Ebre. De
superficials a molt profunds, ben drenats, amb textures mitjanes i un contingut abundant d’elements
grossos. Presenten moltes acumulacions secundàries de carbonat càlcic en forma de nòduls i/o
revestiments dels elements grossos que donen lloc a un horitzó càlcic i, sovint, si arriben a cimentar,
un horitzó petrocàlcic. Els pH són de mitjanament bàsics a lleugerament alcalins i els continguts de
carbonat càlcic, d’alts a molt alts.
Aquesta tipologia de sòl és totalment compatible amb el projecte en estudi i té una incidència positiva
en el projecte ja que proporciona un sòl de gran capacitat agrològica beneficiós pel projecte
agrovoltaic.
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Positiva

Nul·la o poc significativa
Medi

Factor
Sòl i
subsol

Aspecte
Elements
d’interès
geològic

Lleu

Moderada

Estricta

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Incidència
PAV

No hi ha elements d’interès geològic dins l’àmbit d’estudi ni a les seves proximitats. El més proper és l’espai d’interès geològic “Pedreres de
Taradell”, situat a uns 7,5 km del recinte en direcció est dins el TM de Tàrrega.

Nul·la

Físic

Per tal d’analitzar la hidrologia superficial de la zona d’estudi, s’han utilitzat les
diferents capes de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Aigua

Hidrologia
superficial

En primer lloc, cal esmentar que la instal·lació agrovoltaica en estudi es troba
dins la conca hidrogràfica de l’Ebre. El curs fluvial de major importància a la
zona és el riu d’Ondara, riu afluent del Riu Corb però que des de 1860, amb la
construcció del canal d’Urgell, va veure modificat el seu curs. Actualment, el riu
d’Ondara alimenta amb la seva aigua al canal d’Urgell. Cal destacar que la
planta agrovoltaica projectada queda lluny (>2km) dels cursos fluvials naturals
que hi ha a la zona, el riu d’Ondara i Lo Reguer. Es considera una incidència
nul·la ja que aquest aspecte no ha condicionat el seu disseny i no es veu
afectada per cap curs fluvial, principal o menor. Finalment, destacar que no hi
ha pous registrats propers al recinte.
Per altra banda, precisament la proximitat (<100m) a l’anteriorment citat canal
d’Urgell del recinte de la planta agrovoltaica projectada, té una incidència
clarament positiva ja que permet utilitzar aigua d’aquest canal per al reg de la
parcel·la. Això possibilita l’explotació de conreus de regadiu, de major
rendibilitat, tot i que actualment els cultius presents són de secà.

Positiva

L’emplaçament és idoni pel que fa a hidrologia superficial ja que es tracta d’una
zona no inundable, on no s’afecten cursos fluvials naturals, però que, a la
vegada, es troba molt proper a una infraestructura de regadiu com el canal
d’Urgell que permetrà combinar la producció agrícola de regadiu amb la
generació d’energia solar. Per tant, es considera una incidència global positiva
en aquest aspecte.
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Nul·la o poc significativa

Biodiversitat

Físic

Medi

22

Factor

Aigua

Aspecte

Hidrologia
subterrània

Lleu

Moderada

Estricta

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Incidència
PAV

La totalitat de la planta agrovoltaica se situa sobre Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les margues i gresos de Lleida (codi
206E11). Es tracta d’un aqüífer en medi detrític i margocalcari, de geometria tabular, predominantment lliure i porositat intergranular. Pel que
fa a aqüífers protegits segons el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, no s’afecta cap aqüífer protegit per aquest decret. Per les característiques
i naturalesa del projecte, no es considera que la hidrologia subterrània sigui un factor amb incidència significativa.

Poc
significativa

Segons la capa d’hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, el 100%
des recinte de la planta agrovoltaica projectada s’inclou dins el grup d’hàbitats
Terres agrícoles i àrees antròpiques. Dins aquest grup, el recinte es troba en
l’hàbitat Conreus herbacis extensius de secà (codi 82c). Segons reflexa la
Declaració Única Agrària (DUN) actualment s’hi cultiva civada, si bé en una part
és de regadiu (2,60 Ha) i l’altre de secà (0,60 Ha). Així doncs, no s’afecta a la
vegetació natural, essent la totalitat del recinte un camp de conreu herbaci.
Tanmateix, es preveu que l’activitat agrícola segueixi essent l’activitat principal
de la parcel·la la qual es compatibilitzarà amb la presència de panells solar
(producció d’energia)
Vegetació

Cobertura
vegetal actual

Poc
significativa

Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Estricta

Incidència
PAV

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
Segons la consulta al Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona), al quadrant CG41
(de 10x10 km, a on se situa l’àmbit d’estudi), hi ha llistats un total de 112 taxons de vertebrats.

Biodiversitat

Aquest llistat es considera orientatiu pel que fa als taxons de vertebrats realment presents dins l’àmbit d’estudi i els seus entorns. Per això
s’han eliminat aquelles espècies que es considera que difícilment hi estaran presents (d’altres hàbitats presents a la quadrícula de 10 x10 però
no típiques de zones com la que es correspon a l’àmbit d’estudi).

Fauna i
flora

Hàbitats
faunístics i
principals
espècies
presents

L’àmbit d’estudi es correspon a una zona agrícola, amb cultius tant de secà (cereals d’hivern) com de regadiu (alfals o panís), relativament
proper als nuclis urbans de Anglesola, Vilagrassa i Tàrrega, i al costat d’importants infraestructures viàries com l’autovia A-2 i la línia de
ferrocarril. No hi ha zones boscoses properes, ni cultius llenyosos a les proximitats. Les espècies més fàcilment presents seran les típiques
d’espais oberts i també antropòfiles.

Lleu

En el llistat s’han eliminat espècies aquàtiques (més estrictament associades al canal d’Urgell com l’ànec de collverd, la polla d’aigua o el
blauet) així com també s’han omès especies d’aus que es consideren accidentals tot i aparèixer al llistat. Tot i així s’ha respectat la numeració
del llistat obtingut del banc de dades de la biodiversitat. A l’annex 2 s’adjunta el llistat resultant.
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Estricta

Incidència
PSAV

El recinte de la planta agrovoltaica queda parcialment dins de la delimitació d’una àrea d’interès
faunístic i florístic. Un cop feta la consulta pertinent al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, s’ha constatat que aquesta àrea és d’especial interès per la presència
Melanocorypha calandra (Calàndria).

Biodiversitat

Àrees d’Interès
Florístic i
Faunístic

Per tant, la incidència es considera lleu ja que si bé és cert que s’afecta aquesta àrea, cal tenir en
compte que és una superfície insignificant (3,2 ha) en comparació amb la superfície d’aquesta àrea
d’interès, i a més el projecte se situa en una zona exterior d’aquesta àrea d’interès faunístic.
Lleu

Fauna i
flora

Zones de
protecció de
l’avifauna

El Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, per el qual s’estableixen les mesures de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies
elèctriques d’alta tensió, és una norma de caràcter bàsic que té per objectiu establir pautes de caràcter tècnic d’aplicació a les línies elèctriques
aèries d’alta tensió, amb conductores nuus situats en les zones de protecció definides en el seu article 4, amb la finalitat de reduir el risc
d’electrocució i col·lisió per a l’avifauna, la qual cosa redundarà, al seu torn, en una millor qualitat del servei de subministrament. A Catalunya
aquestes àrees s’han delimitat mitjançant la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de reproducció,
alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a Catalunya, i es dona publicitat de les zones de protecció per a l’avifauna
amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió.
Tota la parcel·la en estudi queda fora de les àrees delimitades per la Resolució MAH/3627/2010. A més, el projecte no requereix de línia elèctrica
d’evacuació ja que el punt de connexió es realitza dins la mateixa parcel·la.
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Nul·la

Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Estricta

Incidència
PSAV

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
La parcel·la en estudi no queda dins de cap espai natural protegit però si que
n’hi ha 2 de propers:
 L’espai de Xarxa Natura 2000 / PEIN “Secans de Belianes-Preixana” (Codi
XN2000: ES0000479; Codi PEIN: ES510261 ), situat a 60 m de la instal·lació
fotovoltaica en el seu punt més proper en direcció sud.
 L’espai de Xarxa Natura 2000 / PEIN “Anglesola-Vilagrassa” (Codi XN2000:
ES0000321; Codi PEIN: ES510245 ), situat a 980 m de la instal·lació fotovoltaica
en el seu punt més proper en direcció nord.

Espais
naturals i
protegits

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

Altres
figures de
protecció

Inventari de
Zones
humides de
Catalunya

Tot i la seva proximitat, ja que no estan directament afectats per la parcel·la
es considera una incidència nul·la en el projecte.

Nul·la

No hi ha cap zona humida afectada per l’àmbit del projecte, la més propera és l’anomenada “Barranc de Figuerosa”, la qual se situa a uns 5,7 km
al nord-est de les instal·lacions agrovoltaiques, dins el TM de Tàrrega.

Nul·la
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Estricta

Incidència
PSAV

Biodiversitat

La Directiva 92/43/CE, modificada per la 97/62/CE, defineix com a hàbitats
naturals d’interès comunitari. Entre els hàbitats d’interès comunitari, la
Directiva inclou com a prioritaris, aquells amenaçats de desaparició
presents en el territori de la UE, la conservació dels quals suposa una
especial responsabilitat per a la Comunitat a causa de la importància de la
proporció de la seva àrea de distribució natural inclosa en el territori
d’aquesta.
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Altres
figures de
protecció

Hàbitats
d’Interès
Comunitari

Segons la cartografia oficial, la planta agrovoltaica no afectarà a hàbitats
d’interès comunitari ni tampoc n’hi ha a les seves proximitats. sòls si
observen petits hàbitat d’interès associats a matollars i prats mediterranis.
El més proper d’aquests hàbitats es troba a uns 600 m a l’est del recinte de
la PSAV i conté els hàbitats 1430 (Matollars) i 6220 (prats mediterranis) amb
un 60% i 40% de recobriment, respectivament.
Tenint en compte allò observat, la incidència del projecte sobre hàbitats
d’interès comunitari és nul·la, ja que no s’afecta àrea ocupada per cap HIC.

Nul·la

Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Estricta

Incidència
PSAV

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
No hi ha cap connector biològic fluvial o terrestre, principal o complementari, afectat per la parcel·la del
projecte, si bé n’hi ha de propers. Els connectors més propers són:

Socioeconòmic

Biodiversitat

 El connector fluvial complementari “Secans de Belianes-Preixana” (codi: CFC073) situat a uns 200 m en
direcció sud-oest.

Connexió
ecològica

Població

Índex de
connectivitat
terrestre

Municipis
afectats

 El connector terrestre principal “Secans de Belianes-Preixana / Granyena” (codi: CTP036) situat a uns
500m en direcció sud-est.
Per altre banda, segons el mapa de connectivitat terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat
(Generalitat de Catalunya) l’àmbit d’estudi se situa en zones de moderada-alta connectivitat terrestre (89 sobre 14) degut a que es troba en un espai agrícola entre una zona urbana i un espai natural protegit,
si bé es adjacent a l’autovia A2 que esdevé un impediment important a la connectivitat terrestre. A més,
el projecte és compatible amb la presència de fauna terrestre i preveu un tancament cinegètic que
afavoreixi la connectivitat terrestre. A més, cal tenir en compte que el projecte limita amb una
infraestructura lineal molt rellevant, com és l’autovia A-2, que sé que té una gran afectació sobre la
connectivitat terrestre en tota aquesta zona. Per tot el comentat la seva incidència es considera lleu.
La zona on es preveu la implantació de la planta solar fotovoltaica pertany íntegrament al terme municipal de Vilagrassa, municipi de la comarca
de l’Urgell. Té una superfície de 19,9 km2 i 560 habitants segons dades del IDESCAT (2020). Es preveu que el projecte en estudi ocupi un total
d’unes 3,2 ha ocupades actualment per conreus herbacis extensius de secà (civada segons la DUN2019).
El present projecte serà una prova pilot que permetrà experimentar quins efectes sobre la productivitat pot tenir el fet de combinar l’horticultura
amb la presència de panells solars. En d’altres països ja s’estan duent a terme parcel·les experimentals d’aquest tipus. Es tracta d’un projecte
innovador i pioner a Catalunya i això pot resultar ser un aspecte positiu a per la projecció de la imatge del municipi de Vilagrassa.

Positiva
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Estricta

Incidència
PSAV

La planta agrovoltaica es troba propera al nucli urbà d’Anglesola, si bé la distancia no és inferior als
500 m en el punt més proper. Pel que fa a habitatges aïllats en el medi rural, no se’n ha identificat cap
dins o proper al recinte del projecte en estudi.
Per tant, es considera una incidència nul·la pel que fa a la proximitat de nuclis urbans o habitatges
propers.
Nuclis urbans
o habitatges
propers

Socioeconòmic

Població

Nul·la

L’anàlisi de l’activitat econòmica se centra en el TM de Vilagrassa (comarca de l’Urgell), municipi on s’emplaça la instal·lació agrovoltaica objecte
del present document.
Entre els recursos econòmics del municipi cal esmentar el terciari com a activitat principal. Pel que fa a l’agricultura, la proximitat del Canal d’Urgell
i del Segarra-Garrigues fa que els conreus de regadiu siguin majoritaris. La producció agrícola de Vilagrassa es basa sobretot en cultius herbacis
de regadiu i es complementa amb fruiters i oliveres de secà.
Economia

Activitat
econòmica

Al municipi de Vilagrassa, segons el règim d’afiliació al règim general de la Seguretat Social, el principal sector d’activitat de la població activa és
el sector dels serveis, amb molta diferència respecte la resta de sectors. El segon sector econòmic en importància és el de la indústria, seguit de
pel de la construcció. El darrer lloc l’ocupa el sector de l’agricultura. Si bé l’agricultura té una importància pel que fa a ocupació molt inferior al
sector serveis, cal tenir en compte que representa el 8,6% de les afiliacions a la S.S. del municipi, xifra que multiplica per 8 la mitjana de Catalunya,
que se situa en l’1%.
Per tant, si tenim en compte que l’objectiu del projecte és augmentar la productivitat agrícola d’un camp de conreu, la incidència del projecte en
aquest aspecte és positiva ja que permetrà un major rendiment econòmic en aquesta parcel·la, essent també un projecte que pot servir de model
a altres agricultors de la zona.
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Positiva

Socioeconòmic

L’apartat e de l’article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies
renovables, estableix que en l’elecció de l’emplaçament de les plantes solars fotovoltaiques cal tenir en compte la “no afectació significativa a sòls
de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat”. Segons l’informe tècnic sobre la protecció de sòls d’alt valor agrològic que va realitzar el DARP, en
sòls de Classe de Capacitat Agrològica V, VI, VII i VIII són admissibles, sense limitacions; En sòls de Classe III i IV, són parcialment admissibles; i
en sòls de classe I i II, no són admissibles.

Economia

Activitat
agrícola

Segons consulta al mapa de Classes de Capacitat Agrològica per a l’àmbit del
projecte, les parcel·les afectades pel projecte es troben en un context d’alt valor
agrològic (classe II) on les plantes solars no són admissibles. Tanmateix, Al final de
l’informe tècnic (versió de data 7 de setembre de 2020) s’exposa que una
alternativa són les instal·lacions 'agrovoltaiques', que compatibilitzen l'obtenció
d'energia mitjançant plaques fotovoltaiques amb l'ús, però demostrant que
l’activitat agrícola és principal i significativa. En aquest cas, al tractar-se d’un
projecte que té per objectiu la millora de la productivitat agrícola de la parcel·la, on
es vol implantar la instal·lació agrovoltaica, i on la producció d’energia no es
contempla com l’activitat principal, es valora positivament que la capacitat
agrològica sigui de Classe II.
Pel que fa a la superfície agrícola afectada, la planta projectada ocuparà un total de
3,2 ha ocupades actualment per conreus herbacis extensius de secà (civada segons
la DUN2019).

Positiva

Amb l’execució del projecte, l’activitat agrícola no desapareix, sinó que es
transforma. L’objectiu del projecte agrovoltaic és implantar els conreus hortícoles,
de regadiu, i de major rendibilitat econòmica.
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.
També pot suposar un suport complementari a les explotacions agrícoles i afavorir
a la continuïtat en el territori de les petites i mitjanes explotacions agrícoles.
A part de totes aquestes consideracions, en data d’octubre de 2020 es va redactar un anàlisi d’afectacions agràries que s’adjunta com annex al
present diagnòstic territorial. Aquest informe inclou el compliment pel que fa a l’anàlisi de les afectacions agràries segons estableix la Llei 3/2019,
del 17 de juny, dels espais agraris.
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Estricta

Incidència
PSAV

El projecte d’instal·lació agrovoltaica no es troba dins de cap àrea afectada
per cap explotació minera en actiu ni abandonada segons les capes
consultades del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les explotacions
actives més properes són unes mines de graves situades a uns 400 m al
nord de la PSAV al TM d’Anglesola. Pel que fa a explotacions
abandonades tampoc n’hi ha a les proximitats de la planta en projecte.

Socioeconòmic

Tampoc hi ha cap zona de prospecció però si que n’hi ha una de
catalogada segons el Catastro Minero del Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme. Es tracta de la “Colomina”, una zona catalogada que es troba
adjacent a l’extrem nord del recinte i, fins i tot, l’extrem de la parcel·la en
estudi queda dins d’aquesta àrea.
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Economia

Mineria

Tenint en compte que allò exposat anteriorment, es considera una
incidència poc significativa ja que, si bé si que s’afecta lleugerament una
zona catalogada, l’explotació en actiu d’aquesta zona es troba a una
distància de 400 metres de la parcel·la en estudi.

Poc
significativa

Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Estricta

Incidència
PSAV

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
Segons consulta a les capes de patrimoni arquitectònic del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, s’ha constatat que no s’afecta a cap monument ni
llocs d’interès cultural.

Socioeconòmic

Respecte a rutes a peu i en bicicleta s’observa el pas d’un sender de petit recorregut
(PR-C 64 al nord i al sud del recinte) a una distància aproximada de 1.000 m, si bé
per la pròpia distància i mida de la planta agrovoltaica pràcticament no serà visible.
A més d’això, segons consulta a la web dels Ajuntaments d’Anglesola i Vilagrassa,
també hi ha altres rutes d’àmbit local a la zona on hi destaquen dues per proximitat
al projecte (<400 m de la PSAV; en verd a la imatge), si bé no queda afectat per la
planta agrovoltaica.

Economia

Recursos
turístics i
recreatius

D’altra banda, no s’han identificat allotjaments turístics o establiments de
restauració propers a les infraestructures projectades, així com altres elements
d’interès turístic. Més enllà dels propis del nucli urbà d’Anglesola, en el medi rural
proper al projecte s’hi ha detectat 1 restaurant ( a 650m) i 2 llocs d’interès, l’estació
de ferrocarril d’Anglesola ( a 650m) i Ametlles Vicens (a 1,5km). Cal afegir que la
pròpia orografia del terreny així com la separació que exerceix l’autovia A-2 fan
que no hi hagi visibilitat del projecte des d’aquests emplaçaments esmentats.

Poc
significativa
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte
Forests
d’utilitat
pública

Lleu

Moderada

Estricta

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Incidència
PSAV

Segons consulta de les capes del Catàleg de Boscos d’Utilitat Pública, no hi ha cap forest d’utilitat pública dins del recinte de la instal·lació
agrovoltaica ni a les seves proximitats. El més proper es troba a una distància superior als 11 km, al TM d’Agramunt.

Nul·la

Socioeconòmic

L’àmbit del projecte es troba proper a algunes vies de comunicació. Pel que fa a la xarxa viària, el
projecte se situa en una parcel·la adjacent a l’Autovia A-2, si bé s’han tingut en compte a l’hora de
dissenyar el projecte les corresponents servituds d’aquesta via. Per altre banda, no hi ha elements
de la xarxa ferroviària afectats pel projecte, si bé a l’altre banda de la A-2 hi circula de manera
paral·lela la línia convencional d’ADIF (trens regionals) que uneix Lleida amb Barcelona. Finalment,
pel que fa a infraestructures aèries, no hi ha cap aeroport, aeròdrom o heliport proper a l’àmbit del
projecte. Tampoc s’afecta a servituds aeronàutiques.
Infraestructures i
serveis existents

Bens
materials

Pel que fa a infraestructures energètiques, el projecte aprofitarà per evacuar l’energia generada el
traçat d’una línia elèctrica existent de 25 kV que passa per l’extrem nord del recinte i paral·lela a
l’autovia A-2. Aquesta línia travessa l’autovia A-2 i connecta amb una altre línia que va cap al
municipi d’Anglesola. Pel que fa a altres infraestructures energètiques no hi ha conductes de
combustibles en l’àmbit del projecte.

Lleu

Tampoc es detecten altres instal·lacions solars o parcs eòlics actius en aquest moment en l’àmbit
del projecte.
Es considera una incidència lleu ja que les servituds de l’autovia A-2 i de la línia elèctrica existent ja
s’han tingut en compte i han condicionat la distribució dels panells solars.
Segons consulta a les capes del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap projecte de nova
infraestructura en l’àmbit d’estudi del projecte.
Infraestructures
i serveis en
projecte
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Per altre banda, s’ha fet consulta al visor ambiental de les energies renovables de la Generalitat de Catalunya per detectar possibles projectes
d’instal·lacions fotovoltaiques i/o parcs eòlics que puguin intercedir amb el projecte en estudi. Segons consulta a 9 de febrer de 2021 no hi ha
cap projecte d’instal·lació fotovoltaica ni de parc eòlic al TM de Vilagrassa si bé si que hi ha 2 projectes d’instal·lació fotovoltaica al TM d’Anglesola
(municipi adjacent). Aquests dos projectes, si bé es troben propers al projecte en estudi, queden en un altre municipi i separats per el traçat de
l’autovia A-2 i la línia de ferrocarril.

Poc
significativa

Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Estricta

Incidència
PSAV

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
Segons consulta al Geoportal del Patrimoni Cultural i a l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic de l'Àrea de Coneixement i Recerca, del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, no hi ha jaciments arqueològics ni paleontològics coneguts i documentats
potencialment afectats per l’emplaçament de la instal·lació agrovoltaica. El més proper és el Tossal
de Sant Pere situat a uns 1.250 metres a al nord oest del recinte.

Socioeconòmic

Patrimoni
cultural
catalogat

Així mateix, segons consulta a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya tampoc hi ha
béns arquitectònics situats dins el recinte o proper a aquest. Els més propers són els que es troben
al nucli antic d’Anglesola, a una distancia superior als 1.600 metres en direcció nord est.

Nul·la

Bens
materials

Patrimoni
cultural no
catalogat

Camins
ramaders

Les construccions com marges, cabanes o feixes de pedra seca, tot i que no gaudeixen d'una protecció específica, cal recordar que el mes de
novembre de 2018 l’article de la pedra seca va ser inclòs a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i, per tant, es
recomana evitar la seva afecció.

Nul·la

Segons un anàlisi ortofotogràfic exhaustiu i el treball de camp realitzat, no s’han detectat elements de pedra seca en l’àmbit de les instal·lacions
agrovoltaiques.

Ni dins de l’àmbit de la instal·lació agrovoltaica ni en les seves proximitats no hi ha cap camí ramader inventariat segons la consulta realitzada
al Inventari de camins ramaders classificats de la Generalitat de Catalunya.

Nul·la
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Limitació dins del l’àmbit d’estudi

Estricta

Incidència
PSAV

Paisatge

A partir de la visita de camp realitzada, s’observa un paisatge molt planer, dominat per cultius herbacis de secà i de regadiu, formant una conca
visual molt àmplia. També són de destacar, diversos tossals que perfilen la línia de l’horitzó amb les seves formes ondulades.

Paisatge

Caracterització
del paisatge

Diverses infraestructures configuren el paisatge, com és aral’A-2, al nord de la planta. Aquesta autovia altament concorreguda enllaça els diversos
nuclis de població de la zona, i crea una delimitació horitzontal reconeixible a gran distància. També és d’enorme importància el canal d’Urgell,
acompanyat a banda i banda dels únics arbres presents a la zona, creant un recorregut fàcil d’identificar en la distància.

Lleu

A l’apartat 3.3.4 d’aquest document, s’especifiquen els objectius de qualitat paisatgística pel conjunt del territori situat dins l’àmbit de les Terres
de Lleida, així com als objectius de qualitat específics de la unitat del paisatge afectada (Secans de Belianes i d’Ondara). La planta solar i la seva
infraestructura d’evacuació s’han planificat i inserit en el paisatge tenint en compte els seus valors i elements configuradors, pel que es
considera que l’emplaçament és compatible amb aquests objectius.

Paisatge

Aquest factor s’ha avaluat pel recinte de la planta solar
fotovoltaica.
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Paisatge

Visibilitat

La instal·lació agrovoltaica serà considerablement visible en
diferents punts, la majoria situat a els voltants de la PSAV. La zona
d’on serà més visible la instal·lació són diferents camps de conreu
de la plana agrícola on se situa la PSAV, concretament els que es
troben a un radi de 800 m al voltant de la instal·lació. En aquests
punts la visibilitat serà d’entre el 60% (a la banda oest de la PSAV)
i 100% de la instal·lació (a l’entorn immediat i a les cares nord, est
i sud de la PSAV). En destaca l’elevada visibilitat que hi haurà des
d’un tram d’uns 1000 metres de l’autovia A-2, on la visibilitat
arribarà a ser del 100% de la PSAV conforme s’aproximi a les
instal·lacions. Els altres punts des d’on serà visible són algunes
zones lleugerament elevades del territori (serres que es troben
dins l’espai PEIN / XN2000), amb visibilitats que es troben entre
l’1% i el 100% de la instal·lació. Ara bé, les dimensions reduïdes
de la planta (3 ha), i la distancia a aquests punts des d’on serà
visible (>1,5km) fan que l’impacte paisatgístic sigui molt baix.

Moderada

Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Lleu

Moderada

Estricta

Incidència
PSAV

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
Destaca el fet que no serà visible des dels nuclis de població propers. Així doncs, no serà visible ni des de Anglesola ni de Vilagrassa ni de Tàrrega.
Pel que fa a senders i rutes de senderisme, des del sender PR-C-64 que passa per Anglesola i Vilagrassa la instal·lació serà visible en diferents
trams d’uns 200 m des d’on es veurà entre un 10% i un 70% de la PSAV, si bé la distància a la instal·lació fa que el seu impacte sigui molt baix.
Pel que fa a rutes de senderisme locals, hi ha dues rutes de l’Ajuntament d’Anglesola que passen properes a l’àmbit de la PSAV i des d’on, en
alguns trams, serà visible la instal·lació. En destaca sobretot, el tram en que aquests dos senders s’aproximen a menys de 500 m de la PSAV, zona
en que hi haurà una visibilitat de fins al 100% de la planta des de les rutes.
Pel que fa a la possible afecció del projecte sobre miradors identificats en el Catàleg, el mirador més proper és el Tossal de Montalbà, que la
cartografia del Catàleg situa al Terme Municipal de Preixena, en el paratge etiquetat com a Tossal de la Vila en el mapa de visibilitat adjunt a
aquest document. Aquest punt es troba a més de 4 km de la planta solar, i tal com es pot observar al mapa de visibilitat, la planta no serà visible
des d’aquest.
(Per més informació consultar el Plànol 2 – Visibilitat de la planta solar fotovoltaica)
Per a la valoració de les diferents taxes d’erosió s’ha adoptat la classificació realitzada per la FAO-UNESCO-PNUMA que indica a partir de quines
quantitats de pèrdua de material es considera que una taxa d’erosió és elevada o no.

Risc d’erosió

Tot l’àmbit del projecte se situa en una zona amb un risc d’erosió molt baix o nul. Segons l’Inventari Nacional d’Erosió de Sòls (INES) la taxa
d’erosió laminar oscil·la entre 0 i 5 tn/ha/any.

Poc
significativa

Riscos

A més, les característiques d’aquest tipus d’instal·lacions fan que no hi hagi una incidència significativa en aquest sentit.
Riscos
naturals

Inundabilitat

Per tal de gestionar el risc d’inundació a Catalunya, existeix el pla INUNCAT de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del pla INUNCAT és fer
front a les emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació
dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades. Un cop analitzat el mapa de protecció
civil s’extreuen les següents conclusions:


El risc d’inundació per la instal·lació agrovoltaica és nul ja que no hi ha ni cursos fluvials ni zones que per criteris geomorfològics puguin
considerar-se com a potencialment inundables.

Nul·la

Per tant, es considera una incidència nul·la en aquest aspecte.
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Nul·la o poc significativa
Medi

Factor

Aspecte

Risc d’incendi
forestal

Riscos

Riscos
naturals

Risc sísmic

Risc per vent

Lleu

Moderada

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
A partir del mapa de perill bàsic d'incendi forestal elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, es diferencien zones en funció de el risc d'incendi. Es tracta d'un mapa estàtic que defineix un estat del territori estimatiu de la
freqüència i la intensitat en que si pot produir un incendi. Aquest mapa s'elabora a partir de la integració dels mapes de perill d'ignició i de perill
de propagació (els principals factors que intervenen en el perill d'incendi forestal).

Estricta

Incidència
PSAV

Nul·la

Segons aquest mapa, tot l’àmbit afectat per la instal·lació agrovoltaica presenta un risc molt baix d’incendi forestal. En definitiva, el fet que el
recinte es trobi en terrenys agrícoles amb absència total de masses forestals fa que la incidència sigui nul·la.
El terme municipal de Vilagrassa, on s’emplaçarà la instal·lació agrovoltaica, presenta un risc sísmic d’intensitat VI. Malgrat això, atesa la naturalesa
de les instal·lacions previstes, el risc es considera poc significatiu.
La totalitat de l’àmbit d’estudi presenta un risc molt baix per vent amb una freqüència de 0 a 5 dies a l’any de mitjana en què es produeix una
ratxa màxima de 20 m/s. Per tant, Vilagrassa no està obligat a tenir el pla d’emergència per risc de vent (VENTCAT) ja que no supera el factor de
perillositat (>10 dies/any amb superació del llindar de 20 m/s).
Es considera que es tracta d’un risc amb incidència poc significativa sobre el projecte però cal tenir-ho en compte a l’hora de dimensionar els
ancoratges dels panells solars. En aquest sentit, l’avantprojecte preveu que l’estructura de suport dels panells fotovoltaics resisteixi, amb els
mòduls instal·lats, les sobrecàrregues del vent i neu, d’acord amb allò indicat en la normativa bàsica de la edificació (NBE-AE-88).

Poc
significativa

Poc
significativa

Segons la consulta realitzada al visor de mapes de Protecció Civil de Catalunya, l’àmbit del projecte presenta un risc alt per transport de
mercaderies perilloses associat a l’autovia A-2, la qual es troba adjacent a l’extrem nord de la parcel·la del projecte.
Riscos
antròpics

Riscos
tecnològics

Pel que fa al risc químic, no hi ha ni establiments industrials ni conductes de matèries perilloses que puguin suposar un perill al TM de Vilagrassa
i/o als seus voltants.
Finalment, l’àmbit d’estudi no es troba afectat ni per risc nuclear, radiològic o de contaminació marina, degut a que no hi ha cap planta nuclear
propera ni es troba a la costa.
Es considera una incidència poc significativa ja que aquest aspecte no ha condicionat el projecte més enllà de deixar lliures les zones de servitud
de l’A-2.
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Poc
significativa

Nul·la o poc significativa

Riscos

Medi

Factor

Riscos
antròpics

Aspecte

Contaminació
per nitrats

Lleu

Moderada

Estricta

Incidència
PSAV

Limitació dins del l’àmbit d’estudi
D’acord amb els Decrets 283/1998, de 21 d'octubre, 476/2004, de 28 de desembre i el Acords de Govern 128/2009 i 13/2015, de designació de les
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, el municipi de Vilagrassa, on s’emplaçarà la instal·lació
fotovoltaica, és vulnerable a la contaminació per nitrats.
Les característiques de les instal·lacions projectades tenen una incidència lleu en aquest aspecte ja que el fet que al ser un projecte agrovoltaic,
l’activitat agrícola pot ser una font de contaminació per nitrats. Malgrat això, no es tracta d’una activitat diferent a la que ja hi ha en aquesta
parcel·la actualment.

Lleu

Font: Elaboració pròpia

3. Diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT PEL PROJECTE
Planta solar agrovoltaica situada al municipi de Vilagrassa (1,5 MWn)

37

3.3. Adequació del projecte al plantejament sectorial, territorial i
urbanístic
Tot seguit es descriuen els plans i programes vinculats a la planta solar en projecte.

3.3.1. Plans sectorials
Els plans sectorials amb incidència sobre l’àmbit d’afecció del projecte de la planta solar són els que es
descriuen tot seguit.

3.3.1.1. Plans de medi ambient i de transició energètica
Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
El 17 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del patrimoni natural i la
biodiversitat de Catalunya. Aquesta defineix objectius estratègics de les polítiques de conservació de la
natura a Catalunya a assolir l’any 2030, però es desplega de forma quadriennal (primera fase durant el
període 2019-2022).
S’articula sobre la base de sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per
conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya des de:
1r) el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural;
2n) la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics;
3r) la reorientació del model territorial;
4t) la integració de les polítiques sectorials;
5è) l’estructura administrativa i el marc legal, i
6è) la implicació social.
El punt 6 de l’estratègia fa referència als objectius a assolir de cara a l’any 2030. L’objectiu 2.3 pretén
enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de biodiversitat en l’àmbit de l’avaluació ambiental.
Dins d’aquest objectiu, s’especifica que “caldrà atendre les necessitats que es generin dels processos de
transició energètica i el canvi cap a un model basat en les energies renovables a Catalunya. Els projectes
que se’n derivin hauran de desenvolupar-se garantint la integritat del patrimoni natural i, en tots els casos,
generar les compensacions necessàries per aconseguir la compatibilitat amb la conservació de la
biodiversitat mitjançant la jerarquia de mitigació, la "no pèrdua neta" i el guany net”.
El present document analitza la viabilitat de l’emplaçament d’una instal·lació solar agrovoltaica
situada al municipi de Vilagrassa de 1,81 MWp/1,50 MWn, d’acord amb l’article 11 del Decret llei
16/2019. En base a aquesta documentació, la ponència d’energies renovables s’haurà de pronunciar
sobre la viabilitat de la proposta, vetllant per tal que es desenvolupi garantint la integritat del
patrimoni natural, entre altres aspectes.
Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC)
El 9 d’octubre de 2012 el govern de la Generalitat va aprovar el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de
Catalunya 2012-2020 (PECAC).
El pla indica que en els pròxims anys, cal equilibrar diferents objectius com: garantir la seguretat i la
qualitat del subministrament energètic; establir un model energètic competitiu econòmicament i amb
menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les energies
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renovables; reduir el consum dels combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia,
per arribar a un model català de generació i consum d’energia que sigui sostenible i que contribueixi a
l’objectiu europeu de descarbonització de l’economia.
En relació a les estratègies i planificacions sectorials, el PECAC estableix el següent:
El punt 5.3.7. del PECAC fa referència a l’energia solar fotovoltaica i indica que algunes de les principals
barreres al seu desenvolupament són:


Manca d’estabilitat regulatòria per les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa.



Manca de previsió en el planejament urbanístic de les possibilitats d’aprofitament fotovoltaic



Dificultats per a connectar a la xarxa elèctrica de distribució



Manca de finançament per les noves instal·lacions

Les propostes d’actuació previstes són:


Marc regulatori adequat: “Es vetllarà perquè es disposi d’un marc regulatori estable, predictible,
flexible, controlable i segur per als titulars d’aquestes instal·lacions i pel propi sistema elèctric (...).
Per als projectes de menor potència se simplificarà el procés administratiu i de connexió a la
xarxa.”

Amb el Decret llei 16/2019, el Govern de la Generalitat ha adaptat el marc regulatori en la línia del
que estableix el PECAC. El desenvolupament de la planta solar agrovoltaica de Vilagrassa de
1,81 MWp/1,50 MWn ha de contribuir a assolir els objectius del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de
Catalunya 2012-2020.
Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020
L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic va redactar l’any 2012 la primera Estratègia catalana d'adaptació al
canvi climàtic (ESCACC) en l'horitzó 2013-2020.
L'objectiu estratègic de l'Estratègia és que Catalunya esdevingui un territori menys vulnerable als
impactes del canvi climàtic; per aconseguir-ho, caldrà generar i transferir tot el coneixement necessari
sobre aquest fenomen i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes.
L’estratègia, entre les afeccions del canvi climàtic en les instal·lacions de generació elèctrica apunta a la
disminució del rendiment de les instal·lacions fotovoltaiques degut a l’increment de la temperatura.
Pel que fa a la coordinació des de l’Administració local, l’estratègia apunta cap a treballar per la
configuració de ciutats més intel·ligents i baixes en carboni, que aconsegueixin un estalvi net en el seu
consum d’energia i que incorporin sistemes de generació distribuïda a partir d’energies renovables com
a contribució a la lluita contra el canvi climàtic.
La planta solar agrovoltaica de 1,81 MWp/1,50 MWn serà una infraestructura que produirà energia a
partir de fonts renovables, sent compatible amb els objectius de l’Estratègia catalana d'adaptació al
canvi climàtic 2013-2020.
Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya
El document de bases per constituir el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya es va
aprovar el febrer de 2017.
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L’EIX 4 del pacte fa referència a maximitzar la utilització de les fonts d’energia renovables,
fonamentalment les autòctones. Alguns dels objectius a assolir són:


Transformar el model energètic català actual en un model basat cent per cent en les energies
renovables desitjablement a l’horitzó 2050, si és possible tècnicament, mediambientalment i
econòmicament i amb el suport social i territorial que els faci viables.



Fomentar la implantació de les energies renovables autòctones mitjançant una planificació
territorial que determini les millors ubicacions possibles, des del punt de vista de l’aprofitament
energètic i de l’impacte ambiental, atenent a les possibilitats i característiques pròpies de cada lloc,
i que faciliti els projectes dels agents interessats, potenciant la participació del territori en el
desenvolupament dels propis projectes. En concret, caldrà revisar la Llei del Sòl de manera que el
plans generals d’ordenació prevegin una qualificació de sòls aptes o no aptes per a la captura
d’energia de fluxos biosfèrics.



Definir un marc tècnic i regulador adient per a la implantació de la generació d’energia elèctrica
renovable, o connectada a les xarxes elèctriques o per autoconsum, incloent-hi la simplificació de
la tramitació administrativa de les instal·lacions.



Impulsar el desenvolupament de les xarxes elèctriques que permetin la connexió de la generació
distribuïda d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovables. Addicionalment, caldrà disposar de
grans instal·lacions de generació d’energia elèctrica renovable, algunes de les quals hauran
d’actuar com a generació de base, així com a instal·lacions d’emmagatzematge. Ambdós tipus
d’instal·lacions són complementàries i imprescindibles per aconseguir un model d’energia
equilibrat, eficaç i eficient. Aquest desplegament de generació i d’emmagatzematge d’energia
elèctrica renovable comportarà dur a terme importants inversions en xarxes de transport i
distribució d’energia elèctrica.



Impulsar fonamentalment les tecnologies eòlica terrestre, inclosa la minieòlica, eòlica marina i
solar fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica mitjançant energies renovables i mantenir
la generació hidroelèctrica, atenent als recursos autòctons d’energia renovable que disposa
Catalunya.



Aprofitar el potencial del món rural per produir energies renovables i la seva voluntat d’esdevenir
un punt estratègic per a la sostenibilitat energètica del país i com element de dinamització de les
economies locals, incloent-hi els propis consumidors.



Integrar els projectes d’energies renovables amb la realitat social i econòmica del territori,
aconseguint que els beneficis reverteixin en el desenvolupament del propi territori tant com sigui
possible, de manera que accepti els projectes i assumeixi de forma consensuada les infraestructures
i inversions necessàries.

El desenvolupament de la planta solar agrovoltaica de Vilagrassa de 1,81 MWp/1,50 MWn ha de
contribuir a assolir els objectius del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.
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Estratègia SOLARCAT
Mitjançant l’acord de Govern de 17 d’octubre de 2017, es va acordar elaborar l’estratègia SOLARCAT.
L’acord de govern de 9 de juliol de 2019 modifica l'estratègia SOLARCAT).
Entre els objectius dels acords de govern en relació a l’estratègia SOLARCAT es destaquen:
1. Elaboració de l'estratègia SOLARCAT
L’Estratègia SOLARCAT ha de garantir la captació i aprofitament del recurs energètic solar de Catalunya,
i en particular, l’aprofitament elèctric mitjançant l’energia solar fotovoltaica, tot identificant i
desenvolupant els instruments tècnics, econòmics, legals i socioculturals necessaris.
L’objectiu és que sigui enllestida i presentada per aprovació al Govern de la Generalitat de Catalunya en
el decurs del 2020.
L’estratègia fixarà els objectius estratègics, i numèrics concrets, així com els terminis, per al
desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica a Catalunya per als propers anys.
2. Desenvolupament d'una estratègia territorial per a la implantació de les energies renovables al territori
de Catalunya.
Per a donar compliment als objectius de la Llei 16/2017 de canvi climàtic en el sentit de descarbonitzar la
generació d’energia en l’horitzó del 2050, cal un desenvolupament molt important de les energies
renovables.
Les primeres conclusions del treball de prospectiva energètica per al 2050 (PROENCAT 2050) realitzat per
l’ICAEN mostren que les dues energies renovables principals, que hauran de fer la màxima aportació al
balanç energètic han de créixer la seva implantació de forma exponencial. Així, en l’horitzó del 2050,
l’energia solar fotovoltaica haurà de créixer des dels 300MW instal·lats actualment fins als 36.000MW i
l’energia eòlica des dels 1.200MW actuals fins als 12.000MW.
Aquest desenvolupament tant important no es podrà realitzar sense preparar i adoptar una estratègia
territorial que, entre d’altres elements, inclogui la reserva de territori per a la generació renovable. En el
cas de l’energia solar fotovoltaica els estudis mostren que el potencial màxim d’implantació a les cobertes
dels edificis i equipaments només podrà cobrir un màxim del 40% de la implantació total necessària. La
resta s’haurà d’implantar directament sobre el terreny.
Cal, doncs, la preparació d’aquesta estratègia territorial, així com el suport als models legals i financers
incipients que poden facilitar la implantació d’aquestes centrals de generació renovable en el seu entorn
local, considerant que cal la integració dels projectes, per tal de crear riquesa de proximitat i de millorar la
seva acceptació social.
En aquest sentit, l’ICAEN iniciarà l’any 2019 els treballs previs per a la definició d’aquesta estratègia
territorial. Així mateix, l’ICAEN publicarà una convocatòria de subvenció per les anualitats 2019 i 2020, per
tal de facilitar el desenvolupament dels plecs legals i financers per a projectes reals incipients per a la
instal·lació de centrals renovables de caire col·laboratiu arreu de Catalunya.
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Figura 4. Estratègia SOLARCAT

Font: Institut Català d’Energia

El desenvolupament de la planta solar agrovoltaica de Vilagrassa de 1,81 MWp/1,50 MWn ha de
contribuir a assolir els objectius de l’estratègia SOLARCAT.

3.3.2. Plans territorials
3.3.2.1. Pla territorial general de Catalunya
D’acord amb la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, “el
Pla territorial general ha d’esser l’instrument que defineixi els objectius d’equilibri territorial d’interès
general per a Catalunya i, a la vegada ha d’esser el marc orientador de les accions que emprenguin els
poders públics per a crear les condicions adequades per atreure l’activitat adequada als espais territorials
idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants
independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla ha d’esser també l’instrument que defineixi els
objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació
del medi ambient”.
El Pla territorial general té per àmbit d'aplicació tot el territori de Catalunya. Als efectes del que estableix
l'article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, el Pla consta de 8 àmbits
funcionals de planificació.
Les propostes i les determinacions del Pla territorial general es concreten mitjançant els plans territorials
parcials.
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L’emplaçament de la planta solar agrovoltaica en projecte es troba dins l’àmbit de Ponent (Terres de
Lleida), i les propostes i determinacions per aquest àmbit es regulen mitjançant el Pla territorial
parcial de Ponent (Terres de Lleida) (veure apartat 3.3.2.3).

3.3.2.2. Plans territorials sectorials
Pla d’espais d'interès natural (PEIN)
D’acord amb l’article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, el PEIN és un instrument de
planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial i s'equipara a amb els altres instruments
d'aquest tipus que es deriven de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.
El Pla va ser aprovat amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès
natural. Posteriorment, s'han aprovat, per decret, modificacions puntuals de les normes i dels límits com
també ampliacions o incorporacions de nous espais.
La zona d’implantació de la planta fotovoltaica es troba a 65 metres de l’espai del PEIN més proper,
Secans de Belianes-Preixena. Tot i la seva proximitat, no afectarà al PEIN.

3.3.2.3. Plans territorials parcials
Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida)
En data 24 de juliol de 2007, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial parcial
de Ponent (Terres de Lleida).
El Pla se centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de la realitat territorial: els espais oberts, els
assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat i transport.
Segons la cartografia del pla, la planta solar fotovoltaica se situarà en el sistema d’espais oberts, dins la
categoria de sòl de protecció preventiva (veure figura a la pàgina següent).
D’acord amb l’article 2.9 de les normes del pla, el sòl de protecció preventiva comprèn “els sòls
classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció
especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense
perjudici que, mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal i en el marc de les estratègies
que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per ésser urbanitzades i edificades,
si escau.
També, el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin
admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic general i
d’especial interès per al territori”.
L’article 2.10 regula el sòl de protecció preventiva, i estableix, entre altres aspectes, que “Sense perjudici
de les restriccions específiques per a determinades àrees establertes en el pla d’ordenació urbanística
municipal o altres instruments urbanístics, cal considerar, en general, el sòl de protecció preventiva com
una opció preferent davant de la del sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en sòl no
urbanitzable”.
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Figura 5. Emplaçament de la planta solar sobre el PTPP

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida)
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Finalment, l’article 6.4, regula els estudis d’impacte i integració paisatgística:
“1. Per a l’atorgament de llicències (...) d’edificació i instal·lació d’aquells elements que hagin de tenir una
presència visual rellevant en el territori, s’incorporaran al projecte tècnic que ha d’acompanyar la sol·licitud
d’autorització els estudis necessaris per a mostrar la seva inserció en el paisatge i que permetin avaluarne els efectes.
3. Els estudis a què es refereix aquest article es corresponen, en contingut i finalitat, amb l’estudi d’impacte
i integració paisatgística a què fan referència l’article 48.1.b del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret
legislatiu 1/2005), la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i les normatives que les
desenvolupin. En els casos en què calgui la tramitació dels subsegüents informes d’impacte i integració
paisatgística s’efectuarà d’acord amb allò que estableixen les lleis esmentades, els instruments que les
desenvolupin i la disposició transitòria tercera d’aquestes normes.
4. L’estudi d’impacte i integració paisatgística partirà d’una anàlisi estructural i formal del paisatge existent
i comprendrà com a mínim un mapa de visibilitat amb les conques visuals dels elements en estudi, seccions
i alçats territorials de la implantació dels edificis i del moviment de terres necessari, imatges simulades de
les vistes principals dels nous edificis o construccions presentades en el seu context paisatgístic, com també
l’explicació de les solucions complementàries d’integració adoptades: materials, colors, vegetació,....”
La planta solar agrovoltaica s’ubicarà en sòl de protecció preventiva, opció preferent davant de la del
sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable.
A l’article 6.4 s’indica que l’actuació, per ser autoritzada, requereix d’un estudi d’impacte i integració
paisatgística. D’acord amb l’article 12 i l’annex 2 del Decret llei 16/2019, l’autorització de la planta
solar requerirà de l’aprovació d’un projecte d’actuació específica (PAE) d’interès públic en sòl no
urbanitzable, que haurà d’incloure un Estudi d’impacte i integració paisatgística amb el contingut de
l’article 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Per tant, en fases posteriors de la tramitació, s’estudiarà
detalladament la integració paisatgística de la instal·lació.
Per tant, d’acord amb tot l’exposat, la infraestructura projectada és compatible amb el Pla Territorial
Parcial de Ponent.

3.3.3. Plans urbanístics
3.3.3.1. Pla general d’ordenació urbana
La planta projectada se situa al terme municipal de Vilagrassa. El planejament urbanístic municipal vigent
és el Pla d’ordenació urbanística municipal (aprovat el 29 d’abril de 2010).
D’acord amb el planejament urbanístic vigent, el projecte s’ubica en sòl no urbanitzable, concretament
en sòl de valor agrícola (clau NU-PP1).
L’article VII 4.2 regula el sòl no urbanitzable de protecció preventiva (clau NU-PP):
“1. S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que
no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. (...)
2. El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al
règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005)
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L’article VII 4.3 estableix diferents categories per la clau NU-PP, l’àmbit del parc solar agrovoltaic
correspon a la categoria de sòl no urbanitzable de valor agrícola ( clau NU-PP1). En l’article VII 4.4 es
defineix el sòl no urbanitzable de valor agrícola com segueix:
“És el sòl agrícola pròpiament. Correspon a les àrees que presenten una estructura parcel·lària més
adequada per l’activitat i tenen una situació territorial òptima per a complir les funcions d’espai “corredor
ecològic” entre espais d’interès natural.”
Pel que fa als usos admesos en clau NU-PP1, l’article VII 4.6 inclou, entre d’altres, ” les activitats i
equipaments d’interès públic”.
L’article VII 3.6 d’Actuacions d’interès públic estableix que “són d’interès públic (...) la producció d’energia
a partir de fonts renovables”.
Segons l’article VII 3.6 del POUM, defineix els equipaments d’interès públic, entre ells la producció
d’energia a partir de fonts renovables. En l’article VII 4.6 s’estableix que en sòl no urbanitzable, clau
NU-PP poden emplaçar-se activitats i equipaments d’interès públic, pel que la implantació d’una
planta solar agrovoltaica és compatible amb el planejament urbanístic de Vilagrassa. En aquest cas
també cal tenir present que es combinarà l’activitat de producció energètica amb l’explotació
agrícola, pel que es considera una afectació menor del sòl no urbanitzable.
L’article IV 2.11 de Protecció del sistema viari, estableix el següent règim de protecció:
“a) Zona de protecció: En la zona d'afectació; de 50 metres en la xarxa bàsica de carreteres i 25 metres la
resta de carreteres; només s'admetran els usos que siguin compatibles amb la seguretat vial i només es
podran fer obres d'enjardinament o viàries.
c) Zona de servitud: Situada a una distància de 25 metres per vies preferents, i de 8 metres per la resta de
carreteres, mesurats des de l’aresta exterior de l’explanació.
d) Zona de domini públic Situada a una distància de 8 metres per autopistes, autovies i vies preferents, i,
de 3 metres per la resta de carreteres, mesurats des de l’aresta exterior de l’explanació.”
L’extrem nord de la planta solar agrovoltaica limita amb la carretera N-II. En el disseny d’aquesta
planta s’han tingut en compte les diferents proteccions que s’estableixen en aquest article, així com
la legislació específica que regula el sistema viari.
L’article VII 2.8 regula el tancament de finques en sòl no urbanitzable, i estableix el següent:
“1. No s’admeten les tanques en sòl no urbanitzable, excepte per a la protecció de construccions o
instal·lacions específiques degudament autoritzades, i sense perjudici del que estableixi la legislació
sectorial.
3. Les tanques es separaran un mínim de 6 m. de l’eix dels camins, o de les servituds públiques en finques
a peu de carretera.(...)
4. (...) Es defineixen com a tanques penetrables les tanques metàl·liques “cinegètiques” amb una malla
mínima de 10 cm. de costat (...). L’alçada màxima serà de 0,4 metres per les parts d’obra i fins a 2,20 metres
en la seva part calada o vegetal.
5. Les tanques penetrables són admeses en tot l’àmbit d’aquesta normativa, sense perjudici dels demés
apartats d’aquest article i de les normes particulars (...).
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En fases posteriors de tramitació s’especificarà el tipus de tanca escollida pel tancament perimetral
de la planta solar. En tot cas consistirà en una tanca permeable, de tipus cinegètica, i complirà amb
el que s’estableix en aquest article.
Tal i com s’ha exposat, i tenint en compte la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vilagrassa, la implementació de la planta solar agrovoltaica és compatible amb el planejament
urbanístic vigent. Tanmateix, l’autorització de la instal·lació resta subjecte a les determinacions del
Decret llei 16/2019.
Figura 6. Emplaçament de la planta solar sobre el POUM de Vilagrassa

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)
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3.3.4. Catàleg de paisatge
Per caracteritzar el territori afectat des d’un punt de vista paisatgístic, s’han utilitzat les unitats de
paisatge definides al Catàleg del Paisatge de Catalunya, realitzat conjuntament per l’Observatori del
Paisatge i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el catàleg de
paisatge com un instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a
Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i estratègies
d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa. Dit d’una altra
manera, els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i
quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com
evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i,
finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. Els catàlegs de paisatge, per
tant, aporten informació de gran interès sobre tots els paisatges catalans i contribueixen d’aquesta
manera a la definició i aplicació d’una nova política de paisatge a Catalunya.
El projecte se situa en l’àmbit del Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida aprovat definitivament el 5
d’agost de 2008. Concretament, el recinte de la instal·lació solar agrovoltaica, així com la seva
infraestructura elèctrica d’evacuació es troben dins de la unitat 8 (Secans de Belianes i d’Ondara).
En l’apartat 3.2 de diagnòstic territorial d’aquest document, es descriu el paisatge de l’entorn de la PSAV,
i també es fa un anàlisi de la seva visibilitat.
Objectius i criteris de qualitat paisatgística per a tot l’àmbit territorial de les Terres de Lleida
A continuació s’enumeren els Objectius i criteris de qualitat paisatgística per a tot l’àmbit territorial
de les Terres de Lleida aplicables en el cas del projecte en estudi.
“OQP 3 Uns paisatges Uns paisatges naturals de qualitat que compaginin l’activitat agropecuària,
l’activitat extractiva de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.”
La planta solar agrovoltaica compaginarà l’activitat agrícola amb la producció d’energia elèctrica.
“OQP 19 Uns parcs solars localitzats en l’entorn a partir de criteris d’eficiència, preexistència de línies
d’evacuació i preexistència d’edificacions i minimització del nombre d’observadors potencials en àrees
fràgils.”
La planta solar agrovoltaica aprofita una línia existent que passa per un extrem de la mateixa parcel·la
per a evacuar l’energia elèctrica produïda, fet que evita la construcció d’una nova línia elèctrica
d’evacuació. El parc solar s’ubica en un emplaçament poc concorregut, al costat mateix d’una gran
infraestructura viària i no serà visible des dels nuclis habitats propers.
Unitats del paisatge afectades per l’àmbit del projecte en estudi
La única unitat de paisatge afectada per l’àmbit del projecte en estudi és els Secans de Beliana i d’Ondara,
UP-8, on s’hi troben tots els elements de la PSAV.
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Trets distintius de la UP-8 Secans de Beliana i d’Ondara (Terres de Lleida):







Comprèn un territori de relleus suaus formats, d’una banda, per valls amples de fons pla i, de
l’altra, per turons i altiplans d’alçades modestes. L’agricultura és la principal protagonista del
territori (aproximadament el 95% de les terres presenten una bona o moderada aptitud per a
usos agrícoles, donades les escasses limitacions de pendents i de risc d’erosió).

Els usos del sòl principals són els camps de conreu –fonamentalment de secà- i els espais
urbanitzats (zones residencials, infraestructures, etc.), ambdós amb un recobriment superficial
equiparable. Aquest «equilibri» es produeix mitjançant un patró característic: els camps i boscos
han quedat confinats als espais careners, mentre que les zones urbanitzades es localitzen als
fons de vall. D’aquesta distribució en resulta una disposició del paisatge en faixes paral·leles
urbanitzades i no urbanitzades.

El poblament és de tipologia rural, llevat de la ciutat de Tàrrega, de tipologia urbana i principal
nucli de la unitat.

Bona part de la unitat es pot considerar com a connector biològic. La unitat inclou l’espai
Anglesola–Vilagrassa i part de l’espai Granyena, ambdós Zones d’Especial Protecció per a les
Aus (ZEPA) de la Xarxa Natura 2000. Aquesta unitat també té una gran superfície d’ampliació de
la Xarxa Natura 2000: l’espai Secans de Belianes-Preixana i l’ampliació de l’espai Plans de Sió.
D’altra banda, a l’est de Tàrrega hi ha les pedreres del Talladell, que es troben incloses a
l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya.

Objectius i criteris de qualitat paisatgística específics per la unitat de pe paisatge Secans de Beliana i
d’Ondara (UP-8)
A continuació s’enumeren els Objectius i criteris de qualitat paisatgística específics per la unitat de pe
paisatge Secans de Beliana i d’Ondara (UP-8) aplicables en el cas del projecte en estudi.
“OQP 8.2 Un paisatge rural caracteritzat pels conreus de secà tradicionals definits pels tossals, amb
edificacions aïllades (granges i polígons industrials) i infraestructures ordenades i ben integrades que
permetin la permeabilitat del territori i que afavoreixin les poblacions de sisó.”
La planta solar agrovoltaica ocupa una superfície reduïda, al costat d’una gran infraestructura viària,
pel que no es preveu que afecti a les poblacions de sisó. De fet, el projecte no afecta a cap àrea
d’interès faunístic i florístic per presència d’aquesta espècies.

3. Diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT PEL PROJECTE
Planta solar agrovoltaica situada al municipi de Vilagrassa (1,5 kWn)
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3.3.5. Plans de protecció civil
El municipi de Vilagrassa té la obligació o recomanació de redactar diversos plans d’actuació municipal
per diferents riscos, tan de caire natural com vinculats a l’activitat humana. A la taula següent es fa una
diagnosi de en quin estat es troben aquests plans actualment.
Taula 2. Estat de la planificació municipal en protecció civil
Risc

Nivell

PROCICAT

-

INFOCAT

Pla municipal Homologació
PBEM
Vilagrassa

Obligat

PAM INFOCAT
Vilagrassa

Observacions

05/12/2018

Pla vigent. El PROCICAT té per objecte fer front a les
emergències generals.

05/12/2018

Pla vigent. Es tracta del Pla especial d’emergències
per incendis forestals de Catalunya. Vilagrassa està
obligat a tenir-lo pel presentar un perill alt d’incendi
forestal. Es tracta d’un risc sense incidència
significativa en l’àmbit del projecte, ja que tot el seu
entorn presenta un perill baix pel que fa al risc
d’incendis forestals.

NEUCAT

Recomanat

PAM NEUCAT
Vilagrassa

05/12/2018

Pla vigent. L’objectiu del Pla NEUCAT és establir el
conjunt de mecanismes necessaris per garantir el bon
funcionament dels serveis bàsics i la mobilitat en cas
de nevades, mantenint-los per sobre d’uns mínims.
Amb aquesta finalitat, el NEUCAT inclou una
important component preventiva que comporta
accions concretes d’avís i posicionament de recursos
en estadis molt primerencs davant la previsió de
precipitacions importants en forma de neu.

INUNCAT

Obligat

PAM INUNCAT
Vilagrassa

05/12/2018

Pla vigent. És el Pla especial d’emergències per risc
d’inundacions. Es tracta d’un risc sense incidència en
l’àmbit del projecte.

05/12/2018

Pla vigent. El SISMICAT és el pla Especial
d'Emergències Sísmiques de Catalunya. Es tracta d’un
risc sense incidència significativa atesa la naturalesa
de les instal·lacions projectades.

20/09/2007

Pla vigent. El TRANSCAT és el Pla especial
d’emergències per accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril. Es
tracta d’un risc sense incidència significativa en
l’àmbit del projecte.

-

Pla no redactat. És el pla d’emergències per risc de
vent. Vilagrassa no està obligat a tenir PAM, ja que no
supera els 10 dies/any amb superació del llindar de 20
m/s.

SISMICAT

TRANSCAT

VENTCAT

PAM SISMICAT
Recomanat
Vilagrassa

Obligat

Recomanat

PAM
TRANSCAT
Vilagrassa

-

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Protecció Civil
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4. Adequació del projecte als criteris dels articles 7 i 9 del
Decret llei 16/2019
L’article 7 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i
l'impuls a les energies renovables, fa referència als criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i
plantes solars fotovoltaiques i l’article 9 regula els criteris específics per a la implantació de plantes solars
fotovoltaiques. Tot seguit es justifica l’adequació del projecte a aquests criteris.

4.1.

Adequació als criteris de l’article 7
Taula 3. Criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques

7.1. (...) les plantes solars fotovoltaiques s’han de situar en emplaçaments compatibles amb el planejament
territorial i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, econòmic, energètic,
ambiental, urbanístic i paisatgístic i a les zones que reuneixin els requisits següents:
A l’apartat 3 del present document es realitza un diagnòstic territorial que justifica que l’emplaçament
reuneix les condicions òptimes per la implantació del projecte, des del punt de vista econòmic,
ambiental, agrari i paisatgístic.
L’adequació del projecte al planejament urbanístic es descriu a l’apartat 3.3.
Pel que fa a les condicions òptimes de l’emplaçament des del punt de vista energètic, en el cas concret
de l’emplaçament proposat per la Instal·lació agrovoltaica de 1,5MWn, l'estimació de la producció prevista
s’ha realitzat mitjançant programes de càlcul específic. Els càlculs d'irradiació s’han realitzat amb el
programa PVSyst i les bases de dades meteorològiques d’aquest són extretes de PVGIS per a la parcel·la,
on la irradiació anual per a un any Standard (STY) s’ha estimat en 1.658kWh/m2. Les dades obtingues en
aquest estudi corroboren que l’emplaçament escollit és òptim des del punt de vista energètic (veure
document corresponent a l’avantprojecte).
Pel que fa a les condicions òptimes de l’emplaçament des del punt de vista tècnic, independentment de
les condicions energètiques indicades en el punt anterior, l’emplaçament de la instal·lació agrovoltaica de
1,5 MWn també és òptim pels motius que s’indiquen tot seguit:


Accessibilitat: l’accés a la planta es farà a través de vials existents. Per tant, s’evitarà l’obertura de
nous camins.



Impacte visual i paisatgístic: La visibilitat de la planta al territori tindrà un impacte visual compatible
ja que la parcel·la escollida és molt planera i adjacent a una gran infraestructura viària (A-2).



Punt de connexió directament a la xarxa elèctrica existent i dins la mateixa parcel·la, per la qual
cosa no és necessària una nova línia elèctrica d’evacuació.



Planejament territorial: La planta solar afectarà a sòl de protecció preventiva en un entorn on hi
predomina el sòl de protecció especial, essent per tant, un emplaçament ideal en aquest sentit a
l’àmbit territorial en el que s’emplaça.

a) No afectació significativa sobre l’entorn d’influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el
patrimoni cultural.
Els efectes potencials del projecte s’apunten en cada un dels aspectes analitzats a l’apartat 3.2 del
diagnòstic territorial. Al Document 3 de la consulta prèvia (Comparació d’alternatives i anàlisi d’impactes
potencials), s’avaluen els impactes potencials de cada una de les alternatives estudiades.

4. Adequació del projecte als criteris dels articles 7 i 9 del Decret llei 16/2019
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b) Adequació a les directrius i els objectius d’ordenació territorial i de paisatge.
Respecte a les directrius i objectius d’ordenació territorial, a l’apartat 3.3. s’analitza l’adequació del
projecte amb el planejament territorial.
Respecte a les directrius i objectius de qualitat paisatgística, a l’apartat 3.3.4 es descriuen els objectius i
criteris pel conjunt del territori situat dins l’àmbit de les Terres de Lleida, així com als objectius de qualitat
específics de la unitat del paisatge afectada per la PSAV (Secans de Beliana i d’Ondara).
El projecte s’adequa a les directrius i objectius del paisatge. En fases posteriors de tramitació es realitzarà
un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística on s’analitzarà detalladament l’adequació als criteris i
objectius de qualitat paisatgística establerts pel Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida.
c) Minimització de l’impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació dels
existents.
El projecte de la PSAV s’ha dissenyat utilitzant la xarxa viària existent, pel que no serà necessari obrir nous
accessos. Pel que fa a la infraestructura elèctrica d’evacuació, aquesta no ha sigut necessària, ja que el punt
de connexió es troba dins la mateixa parcel·la on s’emplaça la PSAV.
d) Minimització de l’impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, buscant
la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural elevat.
Tal com s’ha comentat al punt anterior, no ha sigut necessària una línia elèctrica d’evacuació, al trobar-se
el punt de connexió dins la parcel·la ocupada per la PSAV. D’aquesta manera, no es genera cap impacte
territorial en aquest aspecte.
7.2. El caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per sí mateix, un obstacle per a la seva
implantació, sempre que es respectin els criteris de l’apartat anterior.
Pel que fa a la superfície agrícola afectada, la planta projectada ocuparà un total de 3,2 ha ocupades
actualment per conreus herbacis extensius de secà (civada segons la DUN2019).
Amb l’execució del projecte, l’activitat agrícola no desapareix, sinó que es transforma. La producció
d’energia es realitzarà de forma complementaria a la producció agrícola. L’objectiu del projecte agrovoltaic
és implantar els conreus hortícoles, de regadiu, i de major rendibilitat econòmica.
7.3. Les línies elèctriques d’evacuació han de disposar de suports no perillosos per a l’avifauna i de cables de
terra dotats de salvaocells.
En aquest projecte no ha sigut necessària una línia elèctrica d’evacuació, al trobar-se el punt de connexió
dins la parcel·la ocupada per la PSAV. En aquest aspecte, no es genera cap impacte sobre l’avifauna de
l’indret
Font: Elaboració pròpia en base a l’article 7 del Decret llei 16/2019.
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4.2. Adequació als criteris de l’article 9
Taula 4. Criteris específics per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques
9.1. En l’elecció de l’emplaçament de les plantes solars fotovoltaiques cal tenir en compte els criteris
següents:
a) El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri de proporcionalitat amb l’entorn i
el model parcel·lari preexistent.
A l’hora d’escollir l’emplaçament, s’ha fet una anàlisi territorial de les possibles alternatives (veure document
3) amb el qual s’han descartat les zones on el projecte és inviable (proteccions, servituds a infraestructures,
etc.), i s’ha decidit l’emplaçament més adequat.
Dins aquestes parcel·les cadastrals el projecte s’ha ajustat al parcel·lari existent, sense afectar cursos fluvials,
camins rurals, etc.
El projecte limita amb una gran infraestructura viària (autovia A-25) pel que no representa un element
disruptor de la matriu biofísica del territori ni de l’entorn rural.
b) L’adaptació al terreny on s’ubiquin, el mantenint de les traces dels camins existents i la no modificació de
forma significativa del seu recorregut, la configuració dels marges i altres elements existents com l’arbrat
d’interès, torrents, regs, i similars, encara que això suposi que l’àmbit de la planta hagi de ser discontinu.
El projecte executiu s’adaptarà al terreny actual, sense modificar la morfologia, respectant les servituds de
les infraestructures ja existents.
L’accés al recinte de la planta solar es farà a través de la xarxa viaria actual. No es modificaran les traces
dels camins existents ni el seu recorregut.
El tancament perimetral de la planta solar respectarà les distàncies als camins establertes pel planejament
urbanístic vigent.
Es mantindrà la configuració del parcel·lari i marges actuals.
La PSAV no afectarà arbrat d’interès, cursos fluvials ni regs.
El fet que no sigui necessària una línia elèctrica d’evacuació i que les connexions internes siguin soterrades,
evitarà que s’afecti cap element existent.
c) La minimització dels moviments de terres de manera que les plaques se situïn prioritàriament sense
cimentació contínua i sobre el terreny natural.
Tal com es descriu a l’avantprojecte (Document 1 de la Consulta prèvia), els moviments de terres es
limitaran a cadascun dels punts on aniran subjectades les estructures i per tant seran molt puntuals.
El projecte se situa en unes parcel·les completament planes. No hi haurà cap modificació de la
geomorfologia existent ni seran necessaris anivellaments.
La fonamentació no serà necessària per a fixar les estructures al terreny, ja que les estructures es clavaran
directament al terreny sense introduir-hi cimentacions per tal de no malmetre el terreny (sistema de
“hincado”). Aquest sistema també facilitarà el desmantellament de la instal·lació un cop finalitzada la seva
vida útil.
d) El manteniment d’una separació mínima de les tanques a camins i a espais especialment freqüentats.
Pel que fa a la xarxa de camins rurals, les tanques respectaran la distància respecte l’eix dels camins
establerta al planejament urbanístic vigent.
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e) La no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat.
Pel que fa a la superfície agrícola afectada, la planta projectada ocuparà un total de 3,2 ha ocupades
actualment per conreus herbacis extensius de secà (civada segons la DUN2019).
A més de la producció d’energia elèctrica, el projecte té un component experimental. El promotor de la
instal·lació, juntament amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentaries), volen que aquest
sigui un projecte pilot agrovoltaic-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.
A part de totes aquestes consideracions, en data d’octubre de 2020 es va redactar un anàlisi d’afectacions
agràries que s’adjunta com annex al present diagnòstic territorial. Aquest informe inclou el compliment pel
que fa a l’anàlisi de les afectacions agràries segons estableix la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais
agraris.
f) La no afectació a àmbits inclosos en projectes d'implantació de nous regs o de transformació dels existents
promoguts per l'Administració
Segons la cartografia de referència consultada, el projecte es troba entre la zona de regadiu dels canals
d’Urgell (a l’oest) i la zona del canal Segarra- Garrigues (a l’est).
En aquest sentit, cal tenir en compte que es tracta d’un projecte agrovoltaic, que a part de fer compatibles
la producció d’energia elèctrica amb l’activitat agrícola, preveu una transformació agrícola que comporta
l’explotació de conreus en regadiu (actualment s’hi cultiven conreus herbacis extensius). En aquest sentit,
el fet de trobar-se en zona de regadiu es considera un aspecte favorable pel desenvolupament del projecte
agrovoltaic.
2. Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes solars fotovoltaiques els espais naturals
inclosos en la Xarxa Natura 2000, excepte si les plantes estan destinades a l’autoconsum, o ocupen menys de
3 ha, o se situen en un municipi que no disposi d’una altra tipologia de sòl. Això no obstant, mitjançant
estudis i anàlisis específics, que s’han de reflectir en un pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar
aquest criteri.
El projecte no afecta cap espai inclòs en la Xarxa Natura 2000. Per tant, aquest criteri no és d’aplicació pel
projecte en estudi.
Font: Elaboració pròpia en base a l’article 9 del Decret llei 16/2019.
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5. Síntesi 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 al diagnòstic territorial del medi afectat pel projecte d’una planta solar
agrovoltaica situada al municipi de Vilagrassa de 1,81 MWp/1,50 MWn, que s’emplaçarà en una zona
agrícola situada al sud del terme municipal, a prop del nucli urbà de Vilagrassa, i que es planteja com
una prova pilot i experimental on, amb la col·laboració de l’IRTA, es podrien estudiar com es
desenvolupen diferents cultius quan de forma simultània es genera energia a partir de tecnologia
fotovoltaica.
El diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte s’ha fet destacant aquells factors del medi
ambient potencialment limitants identificats prèviament al desenvolupament del Projecte, i establint la
seva importància relativa a las necessitats concretes d’execució i operació de la planta solar agrovoltaica.
A l’apartat 4 s’hi justifica l’adequació del projecte de la planta solar agrovoltaica als criteris dels articles
7 a 9 del Decret llei 16/2019.
A part de totes aquestes consideracions, en data d’octubre de 2020 es va redactar un anàlisi
d’afectacions agràries que s’adjunta com annex al present diagnòstic territorial. Aquest informe inclou
el compliment pel que fa a l’anàlisi de les afectacions agràries segons estableix la Llei 3/2019, del 17 de
juny, dels espais agraris.
En conclusió, el present document, juntament amb els documents corresponents a l’avantprojecte i a
l’anàlisi d’alternatives, permeten avaluar la viabilitat de l’emplaçament d’una planta solar agrovoltaica
que és necessària per assolir els objectius de descarbonització de l’economia establerts a nivell català,
espanyol i europeu. 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. 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, pel que l’alternativa agrovoltaica pot
ajudar a assolir aquests objectius sense comprometre la sobirania alimentaria del territori.
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Segons la consulta al Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona), al
quadrant CG41 (de 10x10 km, a on se situa l’àmbit d’estudi), hi ha llistats un total de 112 taxons de vertebrats.
Aquest llistat es considera orientatiu pel que fa als taxons de vertebrats realment presents dins l’àmbit d’estudi i els seus entorns.
Per això s’han eliminat aquelles espècies que es considera que difícilment hi estaran presents (d’altres hàbitats presents a la
quadrícula de 10 x10 però no típiques de zones com la que es correspon a l’àmbit d’estudi).
L’àmbit d’estudi es correspon a una zona agrícola, amb cultius tant de secà (cereals d’hivern) com de regadiu (alfals o panís),
relativament proper als nuclis urbans de Anglesola, Vilagrassa i Tàrrega, i al costat d’importants infraestructures viàries com
l’autovia A-2 i la línia de ferrocarril. No hi ha zones boscoses properes, ni cultius llenyosos a les proximitats. Les espècies més
fàcilment presents seran les típiques d’espais oberts i també antropòfiles.
En el llistat s’han eliminat espècies aquàtiques (més estrictament associades al canal d’Urgell com l’ànec de collverd, la polla
d’aigua o el blauet) així com també s’han omès especies d’aus que es consideren accidentals tot i aparèixer al llistat. Tot i així s’ha
respectat la numeració del llistat obtingut del banc de dades de la biodiversitat. A continuació s’adjunta el llistat resultant.

Taula 5. Adaptació a l’àmbit d’estudi dels vertebrats presents al quadrant CG41
Llistat d’espècies de vertebrats potencialment presents dins l’àmbit d’estudi
1.- Accipiter gentilis (astor)

60.- Linaria cannabina (passarell)

2.- Accipiter nisus (esparver)

61.- Lullula arborea (cotoliu)

6.- Alectoris rufa (perdiu)

62.- Luscinia megarhynchos (rossinyol)

9.- Apus apus (falciot)

63.- Malpolon monspessulanus (serp verda)

11.- Aquila pennata (àguila calçada)

64.- Martes foina (fagina)

13.- Asio otus (mussol banyut)

65.- Melanocorypha calandra (calàndria)

14.- Athene noctua (mussol comú)

66.- Meles meles (teixó)

15.- Bubulcus ibis (esplugabous)

67.- Merops apiaster (abellerol)

16.- Bufo calamita (gripau corredor)

68.- Milvus milvus (milà reial)

17.- Burhinus oedicnemus (torlit)

69.- Motacilla alba (cuereta blanca)

18.- Buteo buteo (aligot comú)

70.- Motacilla flava (cuereta groga)

19.- Calandrella brachydactyla (terrerola vulgar)

71.- Mus musculus (ratolí comú)

21.- Caprimulgus europaeus (enganyapastors)

72.- Muscicapa striata (papamosques gris)

22.- Caprimulgus ruficollis (siboc)

73.- Mustela nivalis (mostela)

23.- Carduelis carduelis (cadernera)

74.- Myotis capaccinii (ratpenat de peus grossos)

24.- Carduelis chloris (verdum)

76.- Oenanthe hispanica (còlit ros)

25.- Certhia brachydactyla (raspinell comú)

77.- Oriolus oriolus (oriol)

26.- Cettia cetti (rossinyol bord)

78.- Oryctolagus cuniculus (conill)

27.- Circaetus gallicus (àguila marcenca)

79.- Otus scops (xot)

28.- Circus aeruginosus (arpella vulgar)

80.- Parus major (mallerenga carbonera)

29.- Circus pygargus (esparver cendrós)

81.- Passer domesticus (pardal comú)

30.- Cisticola juncidis (trist)

82.- Passer montanus (pardal xarrec)

31.- Clamator glandarius (cucut reial)

84.- Petronia petronia (pardal roquer)

32.- Columba livia (colom roquer)

85.- Phasianus colchicus (faisà)

33.- Columba oenas (xixella)

86.- Pica pica (garsa)

34.- Columba palumbus (tudó)

87.- Picus viridis (picot verd)

35.- Coracias garrulus (gaig blau)

88.- Pipistrellus kuhlii (ratpenat de vores clares)

36.- Corvus corax (corb comú)

89.- Pipistrellus pipistrellus (pipistrel·la)

37.- Corvus corone (cornella)

90.- Podarcis liolepis (sargantana de paret)

38.- Corvus monedula (gralla)

91.- Psammodromus algirus (sargantana cuallarga)
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Llistat d’espècies de vertebrats potencialment presents dins l’àmbit d’estudi
39.- Coturnix coturnix (guatlla)

92.- Remiz pendulinus (teixidor)

40.- Cuculus canorus (cucut)

93.- Rhinechis scalaris (serp blanca)

41.- Cyanistes caeruleus (mallerenga blava)

94.- Saxicola torquata (bitxac comú)

42.- Delichon urbicum (oreneta cua-blanca)

96.- Serinus serinus (gafarró)

44.- Emberiza calandra (cruixidell)

98.- Streptopelia decaocto (tórtora turca)

45.- Emberiza cirlus (gratapalles)

99.- Streptopelia turtur (tórtora vulgar)

47.- Falco peregrinus (falcó pelegrí)

100.- Sturnus unicolor (estornell negre)

48.- Falco subbuteo (falcó mostatxut)

101.- Sturnus vulgaris (estornell vulgar)

49.- Falco tinnunculus (xoriguer)

102.- Sus scrofa (porc senglar)

50.- Falco vespertinus (falcó cama-roig)

103.- Sylvia cantillans (tallarol de garriga)

51.- Galerida cristata (cogullada vulgar)

104.- Sylvia melanocephala (tallarol capnegre)

52.- Galerida theklae (cogullada fosca)

106.- Tetrax tetrax (sisó comú)

54.- Garrulus glandarius (gaig)

107.- Timon lepidus (llangardaix ocel·lat)

55.- Genetta genetta (geneta)

108.- Turdus merula (merla)

56.- Hippolais polyglotta (bosqueta vulgar)

109.- Turdus viscivorus (tord comú)

57.- Hirundo rustica (oreneta vulgar)

110.- Tyto alba (òliba)

58.- Lanius meridionalis (botxí)

111.- Upupa epops (puput)

59.- Lepus europaeus (llebre)

112.- Vulpes vulpes (guineu)

Font: Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya. Adaptació del llistat de Vertebrats presents al quadrant CG41 segons les
característiques de l’àmbit d’estudi.
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1.

Dades bàsiques

Anàlisi de les Afectacions Agràries d’una Planta solar fotovoltaica associada a un projecte agrovoltaic situat
al municipi de Vilagrassa
Objecte del projecte
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 preveu conrear. Aquesta planta agrovoltaica (PAV), de 1,54MWp/1,30MWn pel que fa a la producció
energètica, estarà integrada per:


3.420 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència unitària,



13 caixes de seccionament i protecció (stringbox),



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



2 centres de transformació (13 inversors de 100 kW i 2 centres de transformació de 800 kVA),



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.

L’evacuació de l’energia produïda es farà a través de la línia elèctrica de 25 kV que transcorre per la pròpia
parcel·la de la PAV (coordenades UTM del punt de connexió: UTM ETRS89 X: 339.413, Y: 4.611.922).
El parc agrovoltaic disposarà d’una tanca amb un perímetre de 845 m.

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.
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

Enginyer Agrònom

Enric Sagristà Soler
Llicenciat en Geologia
Col·legiat núm. 7765
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Figura 1. Situació
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2. Introducció
2.1. Objecte
La Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris té per objecte “regular la planificació i la gestió dels
espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits
i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera
més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària
econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la
legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la
normativa vigent”.
En aquest sentit, entre altres aspectes, la llei regula l'anàlisi d'afectacions agràries com a instrument de
les relacions entre la planificació territorial, el planejament urbanístic i la protecció ambiental. Així, a
l’article 10 estableix que els projectes d'obres que s’hagin de desplegar en espais agraris “han
d'incorporar en les memòries corresponents, d'una manera total o parcial, una anàlisi d'afectacions
agràries que avaluï les afectacions sobre els espais agraris que poden derivar del pla o el projecte que es
vol dur a terme”.
El present document correspon a l’anàlisi d’afeccions agràries d’una Planta solar fotovoltaica associada
a un projecte agrovoltaic situat al municipi de Vilagrassa.

2.2. Contingut de l’anàlisi d’afeccions agràries
L’article 11 de la Llei 3/2019 estableix el contingut de l’anàlisi d’afeccions agràries. A continuació, es
detalla com s’han incorporat tots els aspectes relacionats a l’article 11 en els diferents apartats de l’anàlisi
d’afectacions agràries:
Taula 1. Contingut de l’anàlisi de les afectacions agràries
Contingut
a) La descripció exhaustiva i precisa de la situació present de l'espai agrari afectat per la
nova planificació.

Apartat de l’anàlisi
d’afeccions agràries
Apartat 5 i, més
concretament, al 5.2

b) La delimitació de les superfícies sobre les quals s'han de desplegar les previsions del
pla o el projecte de què es tracta.

Apartat 5

c) La justificació de la demanda d'espai agrari que es pretén destinar a altres finalitats
diferents de les que es determinen en aquesta llei i en la normativa que la desplega.

Apartat 3

d) L'anàlisi comparativa de les diverses alternatives possibles quant a les noves
implantacions o els nous usos en l'espai agrari, tenint en compte els factors a què fa
referència l'article 6.4.a.

Apartat 6

e) La motivació de les solucions proposades, que s'han d'acreditar des dels punts de vista
jurídic i tècnic.

Apartats 3 i 4

f) L'anàlisi dels efectes de la planificació o de les actuacions sobre l'activitat agrària de
les explotacions de l'entorn de l'actuació que poden veure afectada llur activitat
productiva.

Apartat 7
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Apartat de l’anàlisi
d’afeccions agràries

Contingut
g) L'anàlisi, si escau, de les afectacions a les distàncies de les instal·lacions ramaderes
que marca la legislació sectorial i a altres distàncies que poden afectar edificacions
agràries en general, en aplicació del criteri de reciprocitat, que exigeix per a les noves
construccions no agràries una distància adequada, d'acord amb la normativa sectorial
agrària, de les construccions ramaderes, agrícoles i forestals ja existents, a fi que aquestes
explotacions puguin dur a terme llur activitat amb normalitat.

Apartat 7

h) L'establiment, si escau, de mesures correctores i compensatòries, que han d'ésser
necessàriament dins el mateix àmbit geogràfic.

Apartat 9

i) La justificació, si escau, del fet que no hi ha alternatives possibles a les actuacions
previstes a l'espai agrari afectat.

Apartat 6

j) L'anàlisi i motivació de les solucions proposades per a dotar el conjunt de carreteres i
de camins de servei de funcionalitat vial suficient i de sostenibilitat per a l'ús de vehicles
especials agraris.

L’àmbit del projecte no
afecta a carreteres o
camins de servei

Font: Elaboració pròpia en base a l’article 11 del Decret llei 3/2019.
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3. Justificació del projecte agrovoltaic
3.1.1. Introducció
L’any 1981 a Alemanya, els científics Adolf Goetzberger i Armin Zastrow van ser els primers a proposar
el concepte d'ús dual de la terra cultivable per a la producció d'energia solar i el cultiu de plantes per tal
de millorar la producció agrícola. També, Akira Nagashima, al 2004 a Japó, va proposar combinar
sistemes fotovoltaics i agricultura per aprofitar l'excés de llum.
El terme "agrivoltaic" es va utilitzar per primera vegada en una publicació al 2011. Un des objectius del
concepte “agrivoltaica” és el de preservar les terres agrícoles, potenciant la producció agrícola en aquests
sistemes duals, alhora que s’obté una font d’energia renovable i verda.
A l’informe tècnic sobre la protecció dels sòls d’alt valor agrològic on s’estableixen criteris a seguir per
a la implantació de plantes solars, elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i
Alimentació es fa referència a les instal·lacions “agrovoltaiques”. Aquesta és la terminologia adoptada
en el present document.

3.1.2. Objectiu
L’objectiu principal del projecte que es planteja és el de passar d’una parcel·la agrícola que actualment
genera un rendiment baix a una parcel·la, també agrícola, molt més productiva, que augmenti el
rendiment de la finca i que a la vegada aprofiti l’energia solar per produir energia elèctrica de manera
renovable.

3.1.3. Innovació
Es tracta d’un projecte totalment innovador i pioner a Catalunya que pretén dotar de major productivitat
i sostenibilitat a les terres agrícoles del nostre territori mitjançant la combinació de la producció agrícola
amb la producció d’energies renovables i verdes, com l’energia solar.
És ben coneguda la gran importància social, econòmica i, sobretot, cultural i històrica de l’agricultura a
Catalunya. Tanmateix, l’evolució de la societat catalana cap a una societat que tendeix, cada cop més, a
un model econòmic enfocat al sector serveis i, en especial, al turisme, així com la globalització, han posat
l’activitat agrícola catalana en situació de risc on, cada vegada més, hi ha terres que no són sostenibles
econòmicament degut a la seva baixa productivitat i rendiment.
Per altra banda, el canvi global i l’emergència climàtica, tenen especial incidència en el camp de
l’agricultura ja que amb les previsions projectades per les properes dècades s’espera un clima que cada
vegada reduirà més la productivitat de les nostres terres, posant en perill al sector agrícola català.
Per aquests motius, urgeix que s’implementin solucions innovadores en el camp de l’agricultura que
permetin dotar a aquest sector d’una major resiliència mitjançant l’augment de la seva productivitat i el
rendiment de les explotacions agrícoles.
En aquest sentit, aquest projecte pretén instaurar en una petita explotació agrícola un concepte
innovador i pioner a Catalunya per tal de fer més sostenibles aquest tipus d’explotacions tant comunes
en el nostre territori. Tanmateix, aquest projecte podria servir de prova pilot al territori d’una solució que
podria esdevenir un model a seguir per tal de donar un impuls o, almenys, garantir la resiliència futura
d’unes explotacions que, actualment, es troben greument compromeses.
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3.1.4. Per què agrovoltaica?
Degut a les característiques necessàries per a l’emplaçament de plantes solars fotovoltaiques, sobretot
pel que fa a la geomorfologia de les zones potencials, normalment els emplaçaments idonis solen
coincidir amb espais agrícoles, ja que aquests solen ser espais situats en planes assolellades on els
pendents solen ser els adequats per la instal·lació de panells solars.
Aquest fet, pot provocar que per tal d’obtenir energia solar es perdi superfície agrícola a Catalunya, gran
part en sòls amb bona capacitat agrològica. Per tant, és important trobar la manera de no inhabilitar
espais agraris per obtenir energia solar.
En aquest sentit, considerant que l’energia solar ha de ser una de les fonts d’energia del present però,
sobretot, del futur, i que es preveu que aquest tipus d’instal·lacions vagi en augment, es planteja la idea
de les explotacions agrovoltaiques. Aquest tipus d’instal·lacions, integren la producció d’energia solar
en la pròpia producció agrícola sense limitar aquest última i, fins i tot, en alguns casos (com el cas del
projecte objecte del present document) augmentant-ne el seu rendiment.
En el projecte agrovoltaic que es presenta en aquest document es planteja l’activitat agrícola com la
principal. A continuació se n’exposen les dades principals:
Taula 2. Superficies sobre les que s’ha de desplegar el projecte
Paràmetre

Nombre

Unitats

Nº de Parcel·les

2

-

Superfície total

3,20

Ha

Superfície lliure per el conreu

2,38

Ha

Superfície ocupada per la planta fotovoltaica

0,82

Ha

Font: Elaboració pròpia

D’aquesta manera, es planteja un projecte que, si bé redueix un 25% la superfície cultivable, augmentarà
la producció del 75% restant, ja que es passa d’un conreu de secà extensiu a conreus hortícoles (de
regadiu i intensius).
Es proposa el cultiu d’espècies hortícoles afavorides per l’ombra parcial, com ara enciams, raves, patates,
naps, mongetes, pèsols o aromàtiques com el julivert, el coriandre o l’orenga; a la vegada que es produirà
energia solar.
En definitiva, es potencia i afavoreix un major rendiment d’un sòl d’alta capacitat agrícola (qualificat com
a classe II; veure apartat 5.2) a la vegada que es produeix energia verda i renovable per donar
compliment a l’emergència climàtica i als reptes del canvi global al nostre territori.

3.1.5. Com s’aconsegueix la integració?
La integració de les 2 activitats es pretén realitzar mitjançant seguidors solars d’un eix, col·locats amb
eix nord-sud i on els mòduls s’orientaran entre est i oest al llarg del dia mitjançant els motors,
augmentant el rendiment de la planta fotovoltaica i regulant l’ombra sobre els cultius.
Actualment en les 2 parcel·les s’està cultivant civada (Declaració única de 2019), però al tractar-se de 2
parcel·les de regadiu, es proposa substituir el cultiu extensiu de secà per un de regadiu.

12

Els nous conreus precisaran d’aigua de regadiu, de la qual ja se’n disposa a les parcel·les, i obtindran el
benefici de les ombres de la instal·lació fotovoltaica, proporcionant protecció al cultiu davant una
excessiva irradiació solar i reduint les necessitats hídriques.
Segons les primeres estimacions, la productivitat dels terrenys podria augmentar gràcies a aquestes
instal·lacions. Altres avantatges d’aquest tipus d’instal·lacions són els de reduir el consum d’aigua i els
de reduir l’efecte de les gelades a l’hivern.
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4. Descripció del projecte agrovoltaic
4.1. Projecte agrícola
4.1.1. Rendibilitat actual
S’han pres com a valors de referència els Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries
i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020 de l’agència tributària de Catalunya.
Els anys 2018 i 2019 la finca va ser cultivada amb civada. L’any 2017 la finca va ser de guaret i els anys
2015 i 2016 s’hi va cultivar ordi. L’estudi del document de referència considera l’ordi com a conreu
principal de secà, ja que cobreix un 95% dels conreus de secà i diferencia fins a 5 categories (en funció
de la qualitat, essent la categoria de primera, la de màxima qualitat i la de cinquena, la de menor qualitat
de la parcel·la).
A continuació es mostra l’estudi de rendibilitats per a un conreu de secà de primera (considerant que es
tracta d’una parcel·la amb capacitat agrològica II):
Figura 2. Ingressos per hectàrea d’un conreu de secà de primera

Font: Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020.
Agència Tributària de Catalunya
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Figura 3. Despeses per hectàrea d’un conreu de secà de primera

Font: Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020.
Agència Tributària de Catalunya
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Figura 4. Beneficis per hectàrea d’un conreu de secà de primera

Font: Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020.
Agència Tributària de Catalunya

4.1.2. Rendibilitat situació projectada
S’han pres com a valors de referència els Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries
i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020 de l’agència tributària de Catalunya.
L’estudi del document de referència considera una alternativa de tres anys amb set collites (patata
primerenca, enciam, col, tomàquet, fava verda, mongeta verda i enciam). En aquest cas l’estudi també
diferencia fins a 5 categories (en funció de la qualitat, essent la categoria de primera, la de màxima
qualitat i la de cinquena, la de menor qualitat de la parcel·la).
A continuació es mostra l’estudi de rendibilitats per a un conreu d’horta de cinquena, tenint en compte
el cas més desfavorable, i considerant que la presència dels panells pot penalitzar el rendiment d’algunes
de les tasques mecanitzades (com la preparació del terreny, o operacions de tractaments fitosanitaris o
de recol·lecció). No s’ha tingut en compte l’augment de la productivitat que, segons algunes fonts,
l’ombra dels panells solars podria afavorir sobre alguns conreus hortícoles.
Figura 5. Ingressos per hectàrea d’un conreu d’hora de cinquena

Font: Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020.
Agència Tributària de Catalunya
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Figura 6. Despeses per hectàrea d’un conreu d’hora de cinquena

Font: Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020.
Agència Tributària de Catalunya
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Figura 7. Beneficis per hectàrea d’un conreu de secà de primera

Font: Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020.
Agència Tributària de Catalunya

4.1.3. Comparació de rendibilitats (actual i projectada)
A continuació s’exposa una taula resum dels valors exposats en els apartats anteriors
Taula 3. Superficies sobre les que s’ha de desplegar el projecte
Paràmetre

Cereal de secà de primera

Horta de Cinquena

Ingressos per hectàrea i any

758,00 €

27.440,00 €

Despeses per hectàrea i any

449,56 €

23.148,33 €

Benefici computable per hectàrea i any

241,01 €

819,42 €

Font: Valors bàsics d’immobles rústics, cultius, construccions agràries i índex correctors a la província de Lleida per a l’any 2020.
Agència Tributària de Catalunya

Tenint en compte que la instal·lació agrovoltaica implicarà una pèrdua d’un 25% aproximadament de la
superfície cultivable, ja que es passarà de 3,20 hectàrees a 2,38 hectàrees, es realitza una estimació dels
ingressos, despeses i beneficis totals.
Taula 4. Superficies sobre les que s’ha de desplegar el projecte
Paràmetre

Cereal de secà de primera

Horta de Cinquena

Ingressos totals estimats

2.425,60 €

65.307,20 €

Despeses totals estimades

1.438,59 €

55.093,03 €

771,23 €

1.950,22 €

Benefici computable estimat (anual)

Font: elaboració pròpia

Tot i la pèrdua de sòl agrícola, i que s’ha tingut en compte la situació més desfavorable (passar d’un

cultiu de secà de primera, a un d’hora de cinquena), hi ha un increment teòric del benefici computable

anual segons els valors de referència utilitzats.

A aquest increment de benefici no se li han computat els ingressos fixos que suposarà l’arrendament de
part de la parcel·la en concepte d’instal·lació de panells fotovoltaics per a la producció d’energia elèctrica,
fet afavoreix encara més a la rendibilitat del projecte.
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4.1.4. Aspectes agronòmics
Actualment, ni als entorns de l’àmbit d’estudi, ni en tot l’àmbit català, hi ha experiència de sistemes
agrovoltaics en el que es puguin exposar o contrastar dades sobre la productivitat dels conreus situats
entre panells solars.
Tot i així, a continuació s’enumeren alguns dels aspectes que podrien resultar ser favorables, fruit de la
combinació de cultius hortícoles i els panells solars:


Limitació de la llum solar directe. Un excés de llum solar pot penalitzar la productivitat en
alguns cultius hortícoles, i en canvi, altres es poden veure afavorits per tenir estones amb ombra.



Reducció del consum d’aigua. Les ombres que els panells fotovoltaics projecten parcialment
sobre els cultius (els panells són amb seguidors d’un sol eix i per tant, tenen moviment durant
el dia), poden reduir l’evapotranspiració dels cultius i, per tant, les necessitats hídriques en els
mesos més calorosos de l’any.



Suavització de les temperatures extremes. Les ombres dels panells poden evitar temperatures
extremes al pic del dia, i també poden suavitzar l’efecte de les glaçades. En un context agrícola
d’interior, com el cas que es presenta de la instal·lació agrovoltaica a Vilagrassa, pot tenir
especial interès en aquest aspecte.



Augment de l’eficiència en la producció d’energia solar. Els panells solars son sensibles a les
temperatures extremes i poden reduir sensiblement la seva productivitat. Tenir un conreu de
regadiu a la base de la parcel·la podria suavitzar les temperatures extremes per l’efecte de la
humitat i afavorir un major rendiment dels panells solars.
Fotografia 1 – Exemple d’instal·lació agrovoltaica

Font: https://www.cambioenergetico.com/blog/energias-renovables-industria-agroalimentaria
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Fotografia 2 – Exemple d’instal·lació agrovoltaica

Font: https://ovacen.com/paneles-solares-cultivos/

Fotografia 3 – Exemple d’instal·lació agrovoltaica

Font: https://www.elagoradiario.com/a-fondo/agrivoltaica-fotovoltaica-desarrollo-agricola/
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A continuació s’enumeren alguns dels articles científics publicats de referencia:


“Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands”, BarronGafford, GA, Pavao-Zuckerman, MA, Minor, RL y col. Nat Sustain 2, 848–855 (2019). Abstracte:
Les vulnerabilitats dels nostres sistemes d'aliments, energia i aigua a el canvi climàtic projectat
fan que la construcció de resiliència a les energies renovables i la producció d'aliments sigui un
desafiament fonamental. Vam investigar un enfocament innovador per resoldre aquest problema
mitjançant la creació d'un híbrid d'agricultura col·locada i infraestructura solar fotovoltaica (PV).
Vam adoptar un enfocament integrador: monitoritzem les condicions microclimàtiques, la
temperatura de el panell fotovoltaic, la humitat de terra i l'ús de l'aigua de reg, la funció
ecofisiològica de la planta i la producció de biomassa vegetal dins d'aquest ecosistema
“agrivoltaic” i en instal·lacions fotovoltaiques tradicionals i entorns agrícoles per quantificar les
compensacions. Vam descobrir que l'ombrejat dels panells fotovoltaics proporciona múltiples
beneficis additius i sinèrgics, inclosa la reducció de l'estrès per sequera a les plantes, una major
producció d'aliments i la reducció de l'estrès per calor de el panell fotovoltaic.



“Solar PV Power Potential is Greatest Over Croplands, Adeh, EH, Good, SP, Calaf, M. et al. Sci
Rep 9, 11442 (2019). Abstracte:
L'energia solar té el potencial de compensar una fracció significativa de la demanda d'electricitat
no renovable a nivell mundial, però pot ocupar àrees extenses quan s'implementa a aquest nivell.
Hi ha una creixent preocupació que les grans instal·lacions d'energia renovable desplacin a altres
usos de la terra. On haurien de col·locar-les futures instal·lacions d'energia solar per aconseguir la
major producció d'energia i utilitzar millor els recursos limitats de la terra? La premissa d'aquest
treball és que l'eficiència del panell solar és en funció del microclima de el lloc en el qual es troba
immers. Els estudis actuals ignoren en gran mesura molts dels factors ambientals que influeixen
en el funcionament de el panell fotovoltaic (PV). Un model per a l'eficiència de el panell solar que
incorpora la influència del microclima de el panell es va derivar dels primers principis i es va
validar amb observacions de camp. Els resultats confirmen que l'eficiència de el panell fotovoltaic
està influenciada per la insolació, la temperatura de l'aire, la velocitat de vent i la humitat relativa.
El model es va aplicar a nivell mundial utilitzant conjunts de dades de reanàlisi amb correcció de
biaix per mapejar l'eficiència de el panell solar i el potencial de producció d'energia solar donades
les condicions locals. El potencial de producció d'energia solar es va classificar en funció de la
classificació de la coberta terrestre local, i les terres de cultiu tenen el major potencial solar mitjà
d'aproximadament 28 W / m2. El potencial dels sistemes agrivoltaics de doble ús pot alleujar la
competència per la terra o altres limitacions espacials per al desenvolupament de l'energia solar,
creant una oportunitat significativa per a la sostenibilitat energètica futura. La demanda mundial
d'energia es compensaria amb la producció solar si fins i tot menys de l'1% de les terres de cultiu
es convertissin en un sistema agrivoltaic.
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4.2. Projecte fotovoltaic
La present planta fotovoltaica constarà de 3.420 mòduls fotovoltaics de silici monocristal·lí de 450 Wp
obtenint una potència total de 1.539 kW.
La instal·lació transformarà la corrent contínua generada als mòduls fotovoltaics en corrent alterna
mitjançant 13 inversors de string de 100 kW, sumant un potència de 1.300 kW. Des de aquests, l’energia
generada es portarà al 2 transformadors previstos, per elevar la tensió de l’electricitat generada fins als
25 kV i després poder abocar-la a través d’una línia de mitja tensió a la xarxa de distribució propietat
d’e-distribución Redes Digitales.
A la següent taula es mostren les característiques principals de la instal·lació:
Taula 5. Característiques tècniques
Paràmetre

Descripció

Potència pic [MWp]

1,539

Potència nominal [MWn]

1,300

Localitat

Vilagrassa

Mòduls

Longi Hi-M0 LR4-72HPH 450M

Potència mòduls [Wp]

450

Tensió dels equips [V]

1.000

Nombre de mòduls

3.420

Nombre d'strings

228

Tipus d'instal·lació

2V

Tipus d'estructura

Seguidor 1 eix est-oest i clavada

Separació entre mòduls [mm]

50

Separació entre files [m]

7,2

Orientació [º]

Est-Oest

Inclinació [º]

Variable

Inversor

Ingeteam Ingecon Sun 100TL

Potència de l'inversor (MW)

0,100

Nombre d'inversors

13
Font: Elaboració pròpia

Tal i com es mostra en els plànols adjunts, s’ha dissenyat un sistema agrovoltaic amb seguidors d’un eix
amb una separació de 9 m entre ells, on es podran conrear els cultius esmentats anteriorment i permetrà
el pas de maquinaria agrícola per dur a tasques de neteja, recollida, tractaments de cultiu o del terreny.
L’alçada dels seguidors respecte al terreny serà la suficient com per poder realitzar tasques de l’activitat
agrícola sense impediments físics. En el cas que ens ocupa s’ha previst d’1 m en la posició més
desfavorable (inclinats a 55º) i de 2,87 m amb inclinació de 0º.
Tot el cablejat anirà soterrat i protegit pel que no serà impediment per a l’activitat agrícola.
Des del punt de vista tècnic, per tal d’obtenir la màxima producció amb la mínima ocupació del sòl, s’ha
fet una configuració de panells mòbils mitjançant seguidors solars d’un eix col·locats amb eix nord-sud
i on els mòduls s’orientaran entre est i oest al llarg del dia mitjançant els motors, augmentant el
rendiment de la planta fotovoltaica i regulant l’ombra sobre els cultius. Aquests mòduls disposen de la
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tecnologia PERC que permet reflectir els fotons que travessen les cèl·lules en la part posterior d’aquestes,
augmentant l’eficiència total dels mòduls. A més, la configuració Half-Cell redueix la resistència interna
dels mòduls (menys pèrdues de corrent) i assegura una producció contínua quan aquestes es troben
parcialment ombrejades.
A nivell jurídic, l’autorització de la instal·lació de producció d’energia elèctrica provinent d’energia solar
fotovoltaica es farà d’acord amb la regulació establerta al 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.
Figura 8. Layout 3D de la planta agrovoltaica.

Font: avantprojecte constructiu
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Figures 9 i 10. Alçats 3D de la planta agrovoltaica.

Font: avantprojecte constructiu
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5. Situació de l’espai agrari
5.1. Activitats econòmiques del municipi
L’anàlisi de l’activitat econòmica se centra en el TM de Vilagrassa (comarca de l’Urgell), municipi on
s’emplaça la instal·lació agrovoltaica objecte del present document.
Entre els recursos econòmics del municipi cal esmentar el terciari com a activitat principal. Pel que fa a
l’agricultura, la proximitat del Canal d’Urgell i del Segarra-Garrigues fa que els conreus de regadiu siguin
majoritaris. La producció agrícola de Vilagrassa es basa sobretot en cultius herbacis de regadiu i es
complementa amb fruiters i oliveres de secà.
Al municipi de Vilagrassa, segons el règim d’afiliació al règim general de la Seguretat Social, el principal
sector d’activitat de la població activa és el sector dels serveis, amb molta diferència respecte la resta de
sectors. El segon sector econòmic en importància és el de la indústria, seguit de pel de la construcció. El
darrer lloc l’ocupa el sector de l’agricultura ja que no hi ha cap afiliat en aquest règim. Pel que fa a les
afiliacions al règim d’autònoms de la Seguretat Social, el sector serveis segueix essent el principal, si bé
l’agricultura se situa en segona posició, seguit per la industria i la construcció.
Taula 6. Afiliacions al règim general de la S.S.
segons ubicació del compte de cotització.
Afiliacions al règim
general de la S.S.

Conreu
Agricultura

Percentatge
0

0,00%

10

10,87%

2

2,17%

Serveis

80

86,96%

Total

92

100,00%

Indústria
Construcció

Taula 7. Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S.
segons ubicació del compte de cotització.
Conreu
Agricultura

Afiliacions al règim
general de la S.S.

Percentatge

12

25,53%

Indústria

7

14,89%

Construcció

3

6,38%

Serveis

25

53,19%

Total

47

100,00%

Font: Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT). Dades de 06/2020

Si bé l’agricultura té una importància pel que fa a ocupació molt inferior al sector serveis, cal tenir en
compte que representa el 8,6% de les afiliacions a la S.S. del municipi, xifra que multiplica per 8 la mitjana
de Catalunya, que se situa en l’1%.

5.2. Activitat agrària
Estadístiques IDESCAT
Referent a l’activitat agrícola, segons dades consultades a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat),
els conreus dominants al TM de Vilagrassa són els herbacis (92%), seguits per l’olivera (4%), els fruiters
(3,7%) i la vinya (0,3%).
Taula 8. Terres llaurades. Per tipus de conreu. TM de la Secuita
Conreu

Superfície (hectàrees)

Percentatge

Conreu

Superfície (hectàrees)

Percentatge

Herbacis

1.326

92,02%

Viña

4

0,28%

Olivera

57

3,96%

Altres

0

0,00%

Fruiters

54

3,75%

Total

1.441

100,00%

Font: Institut d’estadística de Catalunya (Idescat). Les últimes dades consultables corresponen al 2009.
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Pel que fa als entorns de l’àmbit d’estudi on es preveu la instal·lació agrovoltaica, aquesta s’ubica en una
zona agrícola amb un mosaic entre cultius de regadiu i de secà, on predominen els primers.
Relació entre conreus de secà i de regadiu
Figura 11. Relació entre superfície de secà i de regadiu

Font: Elaboració pròpia a partir de les capes de la DUN 2019

Segons consulta a la capa de la DUN 2019, el 63,99% dels conreus del municipi de Vilagrassa són de
regadiu, mentre que el 36,01% restant són de secà.
Pel que fa a la parcel·la en concret del projecte, segons consulta a la DUN 2019, s’hi cultiva exclusivament
civada (cereal), si bé en una part és de regadiu (2,60 Ha) i l’altre de secà (0,60 Ha).
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Mapa de classes de Capacitat Agrològica
La capacitat agrològica és una forma d’agrupar els sòls basada en la seva capacitat per a produir, de
forma sostenible, els cultius més habituals d’una zona. Establir la capacitat agrològica d’un sòl equival,
per tant, a classificar el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua d’aquesta
capacitat.
La caracterització de la capacitat agrològica dels sòls permet classificar qualsevol sòl, en funció de les
seves característiques i les de l’entorn on està ubicat, en una de les vuit (I-VIII) classes establertes al
sistema. Aquestes classes, inicialment definides al Soil Conservation Service del Departament
d’Agricultura dels Estats Units, han estat adaptades a les nostres condicions pel Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación i modificades pel Servei d’Avaluació de Recursos Agraris del Departament
d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació.
El mapa de Classes de Capacitat Agrològica dels Sòls és un dels mapes temàtics que, de forma
sistemàtica, complementa els fulls de la sèrie Mapa de sòls 1:25.000 que publica l’ICGC.
El significat de les classes és el següent:

L’apartat e de l’article 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables, estableix que en l’elecció de l’emplaçament de les plantes
solars fotovoltaiques cal tenir en compte la “no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o
d’interès agrari elevat”.
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Per tal de donar compliment a aquest precepte, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ha publicat un informe tècnic sobre la protecció dels sòls d’alt valor agrològic on
s’estableixen criteris a seguir per a la implantació de plantes solars:


En sòls de Classe de Capacitat Agrològica V, VI, VII i VIII són admissibles sense limitacions



En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV són parcialment admissibles. Amb l’objectiu
d’evitar concentracions en un sol municipi, es limita l’ocupació a un màxim del 10% de la
superfície agrícola de secà i d’un 5% de la superfície agrícola de regadiu del terme municipal.



En sòls de Classe de Capacitat Agrològica I II no són admissibles, exceptuant zones contigües a
sòls urbans o urbanitzables de caràcter industrial.

Al final de l’informe tècnic (versió de data 7 de setembre de 2020) s’exposa que una alternativa són les
instal·lacions 'agrovoltaiques', que compatibilitzen l'obtenció d'energia mitjançant plaques
fotovoltaiques amb l'ús, però demostrant que l’activitat agrícola és principal i significativa.
Segons consulta al mapa de Classes de Capacitat Agrològica dels Sòls de l’àmbit d’estudi, el projecte de
les instal·lacions agrovoltaiques es troba íntegrament en sòl de Classe de Capacitat Agrològica II.
En aquest cas, al tractar-se d’un projecte que té per objectiu la millora de la productivitat agrícola de la
parcel·la, on es vol implantar la instal·lació agrovoltaica, i on la producció d’energia no es contempla
com l’activitat principal, es valora positivament que la capacitat agrològica sigui de Classe II.

5.3. Identificació cadastral
La instal·lació agrovoltaica se situa al TM de Vilagrassa, a la província de Lleida, ocupant les següents

finques cadastrals:


Polígon 2 Parcel·les 4 i 7.



Referències cadastral: 25306A002000040000JB i 25306A002000070000JQ



Coordenades UTM: x: 339475,53 / y: 4611829,64

La superfície de la parcel·la on es preveu la instal·lació agrovoltaica és de 32.294 m2, dels quals, 8.100 m2
seran destinats a la instal·lació dels mòduls fotovoltaics i centres de transformació. Es preveu un
tancament perimetral de 845 m.
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).
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Figura 12. Emplaçament del parc fotovoltaic

Font: Google Earth

5.4. Qualificació urbanística
Les parcel·les on es pretén situar la planta fotovoltaica tenen la següent classificació i qualificació:


Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida): Sòl de protecció preventiva



Classificació Mapa Urbanístic de Catalunya: Sòl no urbanitzable (SNU)



Classificació Ajuntament: Sòl no urbanitzable (SNU)



Qualificació Mapa Urbanístic de Catalunya: No urbanitzable, Rústic. (N1)



Qualificació Ajuntament: Sòl No Urbanitzable de protecció preventiva de valor agrícola (NUPP1)
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Segons l’apartat 4.4 del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Vilagrassa,
en sòls no urbanitzables de protecció preventiva s’admeten usos admesos com a compatibles amb les
activitats agrícoles i ramaderes.
És per això que un cop avaluats tots els punts anteriors, es considera que les parcel·les on es vol implantar
la planta fotovoltaica són aptes urbanísticament.

30

6. Anàlisi d’alternatives
6.1. Alternatives d’emplaçament
KM0 ENERGY i la propietat de les parcel·les 4 i 7 del Polígon 2 del TM de Vilagrassa tenen la iniciativa
de dur a terme d’una instal·lació agrovoltaica que pretén ser un projecte pilot i innovador dins l’àmbit
català. L’objectiu principal és el de reconversió agrícola d’una parcel·la aprofitant els avantatges que la
presència de panells pot suposar en termes de productivitat.
A més, al límit nord de les parcel·les hi passa el traçat de la línia elèctrica existent sobre la qual el
promotor ha obtingut el punt de connexió. Es tracta d’una línia de 25 kV que té un traçat paral·lel al sud
de l’autovia A-2, entre els PK 500 i 502 aproximadament.
Per tot això s’han considerat les parcel·les 4 i 7 del polígon 2 de Vilagrassa com a alternativa única per a
emplaçar-hi la instal·lació agrovoltaica objecte del present document.
Les parcel·les tenen una superfície de 3,22 hectàrees, de les quals 0,81 Ha estaran ocupades per panells.
Se situa a uns 600 m al sud-oest del nucli urbà de Anglesola (barri Est. Anglesola). Limita al nord amb
l’autovia A-2, a l’oest amb el Camí del Mas i, a l’est i al sud, amb altres camps de conreu.

6.2. Alternatives agrícoles
El projecte d’instal·lació agrovoltaica planteja una reconversió de l’explotació agrícola actual. Actualment
la finca té un ús de cultiu herbaci de secà. Els anys 2018 i 2019 la finca va ser cultivada amb civada. L’any
2017 la finca va ser de guaret i els anys 2015 i 2016 s’hi va cultivar ordi.
El projecte d’instal·lació agrovoltaica no només té per objecte incorporar la producció d’energia elèctrica
a la parcel·la, i que aquesta sigui compatible amb l’activitat agrícola, sinó que va més enllà, i es planteja
una reconversió de l’activitat agrícola, ja que l’objectiu és que aquesta continuï essent l’activitat principal.
Per això, i aprofitant la disponibilitat de regadiu a la zona, es vol fer una reorientació de l’activitat
agrícola, i deixar de fer conreus de secà per fer-ne de regadiu, de més alta rendibilitat.
Dintre de les alternatives de regadiu, s’ha optat per a cultius d’horta. La seva poca alçada els fa més
compatibles amb la instal·lació fotovoltaica. Per una banda, els cultius arboris (com presseguers,
pomeres o perers) podrien penalitzar la producció d’energia elèctrica per les ombres als panells solars,
i viceversa, els panells podrien ocasionar ombres sobre els cultius que en podrien penalitzar la
productivitat i qualitat de la fruita. En tot cas, per fer compatibles aquest tipus de conreus amb una
instal·lació fotovoltaica caldrien estructures més complexes i d’alçada molt més elevada, amb el
consegüent impacte paisatgístic, a més de l’augment de la inversió, fet que podria posar en qüestió la
viabilitat econòmica del projecte.
En aquest aspecte, els cultius hortícoles permeten, per alçada, una millor convivència amb les
instal·lacions previstes. Fins i tot, com alguns estudis exposen, podrien millorar-ne la productivitat ja que
a efectes d’insolació, suavització de temperatures extremes, i disminució de l’evapotaranpiració
potencial, les zones d’ombres dels panells poden afavorir a la productivitat i qualitat d’alguns cultius
hortícoles (veure apartat 4.1.4).
Ja dins els ventall de cultius hortícoles, en fases posteriors del projecte, s’estudiarà en detall quines
combinacions de cultius, ja sigui de manera simultània o rotativa, poden ser les òptimes en funció les
característiques agroclimàtiques de la zona i les conjuntures de mercat.
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6.3. Alternatives tècniques
Des del punt de vista tècnic, per tal d’obtenir la màxima producció amb la mínima ocupació del sòl, s’ha
fet una configuració de panells mòbils mitjançant seguidors solars d’un eix col·locats amb eix nord-sud
i on els mòduls s’orientaran entre est i oest al llarg del dia mitjançant els motors, augmentant el
rendiment de la planta fotovoltaica i regulant l’ombra sobre els cultius. Aquests mòduls disposen de la
tecnologia PERC que permet reflectir els fotons que travessen les cèl·lules en la part posterior d’aquestes,
augmentant l’eficiència total dels mòduls. A més, la configuració Half-Cell redueix la resistència interna
dels mòduls (menys pèrdues de corrent) i assegura una producció contínua quan aquestes es troben
parcialment ombrejades. Els panells previstos són d’alta eficiència i permetran una producció de 1,54
MWp/1,30 MWn dins unes parcel·les que sumen 3,2 hectàrees.
D’altra manera, amb panells disposats amb seguidors però amb tipologia de plaques estàndard (no
d’alta eficiència), per al mateix objectiu de producció seria necessari ocupar una superfície molt més
gran, i per tant, les afectacions a l’espai agrari també serien majors.
Figura 13. Panells amb seguidors. Vista de l’estructura i alçat i perfils

Font: Avantprojecte
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Finalment, si la instal·lació es plantegés amb panells fixes, el conjunt de la parcel·la tindria una producció
notablement superior, podent arribar a una producció al voltant de 3 MW amb panells d’alta eficiència.
En contrapartida, aquests panells s’haurien de col·locar molt més junts (a uns 3 metres entre fileres),
ocupant un percentatge molt més alt de la superfície disponible. La densitat de panells, en cas de ser
fixes, no seria compatible amb l’activitat agrícola: no hi hauria espai suficient pel pas de la maquinària i
la superfície amb ombres podria fer-la inviable pel correcte desenvolupament de les plantes.
Figura 14. Panells amb seguidors. Vista de l’estructura i detalls.

Font: Avantprojecte
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7. Avaluació de les afectacions agràries
A continuació, s’ha elaborat una taula d’avaluació de les afectacions agràries. L’impacte s’ha assimilat al
concepte d’impacte potencial, d’acord 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 d’avaluació d’impacte ambiental.


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).
Taula 9. Avaluació de les afectacions agràries
Positiu
Afectació

Afectació de sòls i conreus

Contaminació per
residus

Compatible

Moderat

Sever

Descripció de l’afectació

Avaluació

Contaminació de sòls i/o conreus per residus derivats del
funcionament de la planta solar fotovoltaica
Durant l’explotació de la planta agrovoltaica, si es fa una
correcta gestió dels residus, no es preveu que es produeixi
cap tipus de contaminació.

NO ES PREVEU

Contaminació de sòls agraris per vessaments d’oli o altres
substàncies derivades del manteniment i funcionament de
la planta agrovoltaica.
Contaminació de
sòls agraris

Pèrdua de sòl
agrari
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No es preveu

Durant l’explotació de la planta agrovoltaica, en cas de
possibles vessaments accidentals s’actuarà immediatament
per evitar qualsevol impacte. A més, en cas de produir-se,
aquests vessaments serien poc abundants donades les
característiques de la maquinària que treballarà a la zona,
pel que no es preveu que es produeixi contaminació dels sòls
agraris.

NO ES PREVEU

Pèrdua de sòl cultivable degut a la presencia de panells i
altres instal·lacions lligades a la planta solar fotovoltaica
Es perdrà sòl cultivable sota els panells fotovoltaics, però tal
com s’ha indicat en apartats anteriors, es maximitzarà la
producció de la resta de la finca.

COMPATIBLE

Positiu
Afectació

Afectació a sòls
agraris de l’entorn

Impactes
indirectes sobre la
vegetació

Pèrdua d’arbres
productius

Afectació dels
sistemes de reg i
pous

No es preveu

Compatible

Moderat

Sever

Descripció de l’afectació

Avaluació

Problemes d’entollaments en els camps propers derivats
dels moviments de terra associats a la implantació de la
planta solar fotovoltaica.
No es preveuen moviments de terres importants, ja que les
panells aniran directament clavats al sòl (no es requeriran
fonamentacions), pel que no es preveu impacte sobre els sòls
de l’entorn.
Impactes indirectes sobre la vegetació degut a la ocupació
de conreus abandonats que han estat colonitzats per la
vegetació de la zona.
El projecte s’ubica exclusivament sobre sòls agrícoles en
actiu. Per tant, no hi haurà cap impacte en aquest sentit.
Pèrdua de cultius arboris (fruiters,...) degut a la necessitat
de tala per emplaçar els panells solars.
El projecte s’ubica exclusivament sobre conreus herbacis. Per
tant, no hi haurà cap impacte en aquest sentit.

SENSE IMPACTE

SENSE IMPACTE

SENSE IMPACTE

Ruptura/retirada/inhabilitació de sistemes de reg i pous
preexistents a la parcel·la degut a la implantació dels
panells solars.
El projecte aprofitarà el regadiu existent a la zona, sense
afectar els sistemes de reg. En cas de produir-se algun dany
durant les obres, aquest seria restituit tal com es preveu a les
mesures de l’apartat 8. Tampoc es preveu cap impacte sobre
pous.

NO ES PREVEU

Augment de la productivitat agrícola potencial de la
parcel·la.
Productivitat

Tal com s’ha indicat, es millorarà la productivitat agrícola de
les parcel·les on s’emplaça la planta agrovoltaica gràcies a
la integració de la producció energètica amb l’activitat
agrícola.

POSITIU

Revalorització del sòl agrícola.

Afectació a les
explotacions
d

Valor del sòl

Afectació a
granges incloses
en l’àmbit

La implantació de la producció d’energia elèctrica a partir
mitjançant tecnologia solar fotovoltaica juntament amb un
replantejament de l’activitat agrícola, permetran
revaloritzar el sòl agrícola de les finques afectades.

POSITIU

Pèrdua de superfície de pastura d’explotacions ramaderes
en l’àmbit de la planta solar.
Demolició de granges o altres construccions agrícoles per
emplaçament dels panells solars.

SENSE IMPACTE

El projecte no afectarà cap granja de l’entorn.
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Positiu
Afectació

Contaminació
sonora

Fragmentació
d’explotacions
agràries

Afectació a l’ activitat socioeconòmica

Contaminació de
l’aire

Reducció de la
rendibilitat

Augment de la
rendibilitat

No es preveu

Compatible

Moderat

Sever

Descripció de l’afectació

Avaluació

Generació de soroll com a conseqüència del funcionament
de la planta agrovoltaica que pugui produir una afectació
a explotacions agràries properes.
El soroll derivat del manteniment de la instal·lació
projectada serà similar al de l’activitat agrària que ja s’hi
desenvolupa actualment. Per tant, no es generaran nous
impactes.
Pèrdua de la connectivitat entre les parcel·les agrícoles i
conseqüent fragmentació i reducció d’explotacions
agràries.
La instal·lació projectada és de petites dimensions i es troba
al costat d’una carretera, pel que no hi haurà cap impacte
significatiu per fragmentació d’explotacions agràries. A més,
el projecte ocuparà la totalitat d’un únic camp de conreu.

Impacte sobre la qualitat de l’aire per un probable augment
de les partícules en suspensió durant la fase d’execució i
possible reducció en les rendibilitats de les explotacions
agropecuàries.
Dins el recinte de la planta agrovoltaica l’activitat que es
durà a terme serà similar a la que s’hi fa actualment, ja que
es mantindrà l’activitat agrícola. Per tant, no es preveu cap
impacte en aquest sentit.
Reducció de la rendibilitat per l’acció de diversos factors
com ara la generació de pols (interferint en les èpoques de
fecundació).
Dins el recinte de la planta agrovoltaica l’activitat que es
durà a terme serà similar a la que s’hi fa actualment, ja que
es mantindrà l’activitat agrícola. Per tant, no es preveu cap
impacte en aquest sentit.
Augment de la rendibilitat de la parcel·la degut a la
convivència d’una explotació agrícola i la generació
d’energia solar.
El projecte agrovoltaic permetrà incrementar la rendibilitat
de les parcel·les afectades.

Generació de llocs Es generaran de llocs de treballs associats al manteniment
de la planta solar i al replantejament de l’activitat agrícola.
de treball

SENSE IMPACTE

NO SIGNIFICATIU

NO ES PREVEU

NO ES PREVEU

POSITIU

POSITIU

Incidència sobre el canvi climàtic
Canvi climàtic

Es preveu una incidència positiva derivada de la producció
d’energia a partir de fonts renovables, evitant l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle.

POSITIU

Efectes en l’activitat econòmica vinculada a l’agricultura.
Activitat
econòmica
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El projecte agrovoltaic pot servir com a model per altres
agricultors de la zona per a augmentar la productivitat i
rendibilitat de les seves explotacions, dinamitzant així el
sector.

POSITIU

Positiu

Afectació a infraestructures rurals

Afectació
Afectacions a
infraestructures
agràries existents
Afectació directa
a les
construccions
rurals de valor
etnogràfic

No es preveu

Compatible

Moderat

Sever

Descripció de l’afectació

Avaluació

Afectacions a les infraestructures agràries existents
(camins, etc.). Per exemple, bloqueig dels camins rurals
d’accés a les parcel·les i explotacions situades en el sector

SENSE IMPACTE

El projecte es troba dins camps de conreu existents, sense
afectar les infraestructures agràries existents a l’entorn.
Ruptura/retirada/inhabilitació de construccions rurals de
valor etnogràfics com ara sèquies, aljubs o parets de pedra
seca per tal d’emplaçar els panells de la planta solar
fotovoltaica.

SENSE IMPACTE

El projecte no afectarà cap construcció rural de valor
etnogràfic.
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8. Mesures correctores i compensatòries
El propi projecte agrovoltaic té unes afectacions agràries globalment positives, tal i com es desprèn de
l’avaluació de l’apartat 7. Es pot considerar que plantejament agrovoltaic en sí, és ja una mesura
correctora/compensatòria.
Tot i això, en la fase de Consulta Prèvia sobre la Viabilitat de l’Emplaçament, on s’ha de redactar un
document de l’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”, es tindrà en compte que:
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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.



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,...).



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.



Es contemplarà que, un cop finalitzada la vida útil de la instal·lació, els terrenys siguin restituïts al
seu estat original, 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.

9. Síntesis i conclusions
En el present document s’inclou l’anàlisi de les afectacions agràries segons estableix a l’article 11 de la
Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris.
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. Es tractaria d’una planta
agrovoltaica (PAV) de 1,54MWp/1,30MWn que permetria fer compatible l’activitat agrícola amb la de
producció d’energia elèctrica.
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.
Als apartats 3 i 4 es justifica i descriu, respectivament, el projecte agrovoltaic. En aquests apartats es
justifica la rendibilitat de la reconversió agrícola que es preveu realitzar i també es destaquen els
aspectes agronòmics que poden ser favorables pel fet de combinar agricultura amb la producció
d’energia solar. També s’exposen les dades tècniques del projecte fotovoltaic.
A l’apartat 5 es contextualitza l’espai agrari on se situa el projecte (dades estadístiques del municipi,
capacitat agrològica de les parcel·les on es vol implantar, identificació cadastral i qualificació urbanística).
A l’apartat 6 es justifica la selecció de l’emplaçament, així com de les alternatives agrícoles i tècniques
que s’han tingut en compte.
A l’apartat 7 s’avaluen les afectacions agràries en compliment a l’article 11 de la Llei 3/2019, del 17 de
juny, dels espais agraris.
A l’apartat 8 es proposen mesures correctores i compensatòries per a minimitzar les afectacions sobre
els espais agraris en compliment a la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris.
Es conclou que el propi projecte agrovoltaic té unes afectacions agràries globalment positives, tal i com
es desprèn de l’avaluació de l’apartat 7. Es pot considerar que plantejament agrovoltaic en sí, és ja una
mesura correctora/compensatòria.
Degut a les característiques necessàries per a l’emplaçament de plantes solars fotovoltaiques, sobretot
pel que fa a la geomorfologia de les zones potencials, normalment els emplaçaments idonis solen
coincidir amb espais agrícoles, ja que aquests solen ser espais situats en planes assolellades on els
pendents solen ser els adequats per la instal·lació de panells solars.
Aquest fet, pot provocar que per tal d’obtenir energia solar es perdi superfície agrícola a Catalunya, gran
part en sòls amb bona capacitat agrològica. Per tant, és important trobar la manera de no inhabilitar
espais agraris per obtenir energia solar.
En aquest sentit, considerant que l’energia solar ha de ser una de les fonts d’energia del present però,
sobretot, del futur, i que es preveu que aquest tipus d’instal·lacions vagi en augment, es planteja la idea
de les explotacions agrovoltaiques. Aquest tipus d’instal·lacions, integren la producció d’energia solar
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en la pròpia producció agrícola sense limitar aquest última i, fins i tot, en alguns casos (com el cas del
projecte objecte del present document) augmentant-ne el seu rendiment.
Es tracta d’un projecte totalment innovador i pioner a Catalunya que pretén dotar de major productivitat
i sostenibilitat a les terres agrícoles del nostre territori mitjançant la combinació de la producció agrícola
amb la producció d’energies renovables i verdes com l’energia solar.
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III. ANNEXOS
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT PEL PROJECTE
Planta solar agrovoltaica situada al municipi de Vilagrassa (1,5 MWn)

