AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
(l’Urgell - Lleida)
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LA PROPOSTA D’INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR
AGROVOLTAICA D’1,5 MWn AL TERME MUNICIPAL DE VILAGRASSA
Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,
L’atzar ha fet que justament avui que és el Dia mundial de l’eficiència energètica, us presentem la proposta que ens ha
tramés el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per a la instal·lació d’una planta solar al nostre terme
municipal. Aquesta iniciativa, que promou l’empresa KM 0 ENERGIA, s’emmarca en les directius europees per tal que
l’any 2030 el 50% de la producció elèctrica sigui generada per energies netes i, entre aquestes, principalment l’energia
eòlica i la fotovoltaica.
Aquesta directriu europea ha comportat, per part de la Generalitat de Catalunya, una modificació legislativa que té com a
objecte, afavorir aquest procés de transició energètica facilitant-ne la implantació i simplificant el procediment
administratiu aplicable per a la seva autorització. Significativament, dita modificació, ha comportat la revocació de les
competències municipals que els ajuntaments teníem al respecte. Aquestes mesures urgents per a l’emergència climàtica
i l’impuls a les energies renovables estan recollides al Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre (DOGC 8012 de data
28.11.2019).
Com dèiem, arran d’aquesta normativa, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data
03.03.2021 ens ha tramès una proposta d’instal·lació de la planta solar AGROVOLTÀICA (1,5 MW) al terme municipal
de Vilagrassa, concretament a les parcel·les núm. 4 i 7 del Polígon 2, sol·licitant a l’ensems, que en el termini d’un mes
es manifesti allò que es cregui convenient en els aspectes que siguin de competència municipal pel que fa a la viabilitat
de l’actuació i a l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental.
Una vegada rebut l’escrit del Departament de Territori, de forma immediata s’han demanat els informes tècnics a
l’arquitecte municipal i els informes jurídics a secretaria en relació a la viabilitat del projecte. Així mateix, es va mantenir
una reunió per videoconferència amb els promotors de la planta KM 0 ENERGIA, i posteriorment una altra amb la
corporació municipal.
Respecte al projecte, i abans d’explicar-ne les característiques, voldríem remarcar que no es tracta d’una planta solar
convencional sinó d’una planta agrovoltaica. La diferència rau en el fet que una planta agrovoltaica permet fer
compatible de la generació d’energia amb el conreu de la terra. És més, els promotors han encarregat a l’IRTA (Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) un pla pilot per a la plantació i estudi de producció de varietats de pomeres i
de pereres entre les fileres de les plaques solars. En aquest sentit es tracta, doncs, d’una proposta pionera.
Aspectes remarcables d’aquesta proposta:
• El parc està compost de 120 PLAQUES (strings) de 28 mòduls per string a 4 metres d’altura per una potència
total del PS d’1,5 MW.
• Inversió entre 1 i 1,5 milions d’euros, amb un ICIO aproximat d’uns 45.000,00 euros (llicència d’obres).
• Ingrés municipal per IBI i IAE a partir del 2023 d’uns 5.000 € anuals, aproximadament.
• La instal·lació no té cap efecte per a la població.
Podeu consultar la documentació de la planta agrovoltaica a la web municipal: www.vilagrassa.cat.
Properament convocarem una sessió informativa per videoconferència amb els promotors, tècnics i veïns en la qual, si ho
considereu oportú, podreu participar. Ja us comunicarem dia i hora, així com l’enllaç per poder connectar-vos.
Rebeu la meva salutació més cordial,
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