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Selecció 10 ubicacions per a plantes solars fotovoltaiques 

Objectiu 

L’objectiu d’aquest document és identificar i justificar l’elecció de 10 possibles plantes de generació 

fotovoltaica a l’àmbit territorial del Leader de Ponent. 
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1 Introducció i objectius 

L’objectiu d’aquesta acció serà identificar 10 ubicacions de generació renovable mitjançant el 

programari GIS.  Per a cada ubicació es definirà una fitxa tècnica que avaluïn l’emplaçament i 

en què s’especifiqui àrea, potència estimada a instal·lar, relació de parcel·les considerades, 

generació esperada i estimació del cost d’instal·lació. 

Aquesta acció és una continuació de l’Acció 1 on s’ha identificat el potencial solar fotovoltaic 

de l’àmbit territorial del Leader.  Es pretén complementar el cribratge dut a terme prèviament 

per seleccionar ubicacions idònies aplicant noves consideracions. Es tindran en compte 

aspectes com la proximitat a la xarxa elèctrica i la capacitat de connexió, la competició amb 

el sòl agrícola i s’estudiaran possibles emplaçaments considerats com a ‘degradats’. També 

es tindrà en compte la normativa urbanística municipal i la possible compatibilitat dels usos 

del sòl amb el desenvolupament de plantes fotovoltaiques. 
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2 Metodologia i dades emprades 

El cos metodològic es vertebra al voltant de les variables emprades a l’acció 1: restriccions 

binàries-que restringeixen totes aquelles àrees afectades per proteccions ambientals, 

urbanístiques i/o territorials- i els factors d’idoneïtat-que quantifiquen l’adequació d’un 

terreny per allotjar un parc d’acord amb criteris climatològics (irradiació solar), topogràfics 

(pendents i orientacions) i d’accessibilitat (proximitat a carreteres). El resultat de l’aplicació 

d’aquesta metodologia és una classificació en 3 categories (sòl òptim, sòl apte i sòl no apte) 

per al desenvolupament de plantes solars fotovoltaiques de totes les parcel·les de l’àmbit 

d’estudi. 

Si bé l’Acció 1 havia classificat el parcel·lari amb una metodologia d’adalt abaix, aquesta acció 

complementerà els resultats de l’Acció 1 amb estratègies d’abaix a dalt, sobretot tenint en 

compte que hi ha validacions que cal fer amb una lògica de ‘cas per cas’ donat que no es té la 

informació geogràfica adient per realitzar un anàlisi de dades ‘massiu’. 

Entre les variables que no es van tenir en compte per determinar el potencial fotovoltaic del 

Leader (elaborat a l’acció 1 del projecte) però que sí que s’han considerat en aquesta acció de 

selecció, s’hi troben:  

• la proximitat a la xarxa elèctrica i la capacitat de connexió 

• el valor agrari del sòl 

• els espais degradats 

• la revisió de la normativa urbanística municipal i la compatibilitat del sòl amb l’ús 

proposat (producció amb energies renovables) 

 

A continuació, es comenten breument les variables addicionals emprades, els procediments i 

les fonts de dades que s’han emprat. L’apartat 2.5 revisa, a mode de resum,  com s’han 

emprat les variables seleccionades per fer la tria de les ubicacions. 

2.1 Proximitat a la xarxa elèctrica 

En general, la connexió a xarxa és un dels aspectes més importants per avaluar la viabilitat 

d’un emplaçament per allotjar una planta solar fotovoltaica.  

La dimensió de les plantes que es plantegen provoca que la connexió es consideri en línies de 

mitja tensió (25 kV o similar, depenent de la dimensió de la instal·lació) després d’haver elevat 

la tensió de sortida de la planta. S’ha buscat la proximitat a línies veïnes per evitar la 

construcció de noves línies. 
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La llunyania d’un punt de connexió a xarxa pot condicionar fortament la viabilitat econòmica 

de les instal·lacions. Igualment, una connexió ‘directa’ pot estalviar esforços administratius i 

de tramitació donat que la construcció de noves línies elèctriques per transportar l’electricitat 

generada a una planta ‘remota’ requereix d’esforços de coordinació amb els propietaris dels 

terrenys per on hagin de discórrer les noves línies. 

També s’ha considerat, en casos concrets, la proximitat a subestacions elèctriques dels 

emplaçaments. Cal tenir en compte que, en general, les plantes de petita dimensió (com les 

que es plantegen en aquest estudi) en el rang d’uns pocs MW, es poden connectar 

directament a les línies de distribució si els distribuïdor propietari això ho autoritza. No 

obstant, en altres casos, la distribuïdora requereix que s’hagi de connectar la instal·lació 

directament a la subestació més propera, la qual cosa provoca la necessitat de construir línies 

elèctriques noves. 

2.2 Valor agrari del sòl 

El Departament de la Generalitat de Catalunya ha definit recentment (5 Juny 2020) criteris 

específics per tal de prioritzar sòls sense valor agrícola a l’hora d’instal·lar noves plantes solars 

fotovoltaiques.  

Segons el document presentat,  el Departament d’Agricultura prioritza per a la producció 

d’energia elèctrica aquells sòls que ja han estat ocupats per infraestructures compatibles amb 

instal·lacions energètiques. El Decret llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència 

climàtica i l’impuls de les energies renovables ja establia, com un dels criteris per a la 

implementació de plantes solars fotovoltaiques “la no afectació significativa a sòls de valor 

agrològic alt o d’interès agrari elevat” o “la no afectació a àmbits inclosos en projectes 

d'implantació de nous regs o de transformació dels existents promoguts per l'Administració.”  

Segons aquesta proposta, orientada a protegir espais d’alt valor agrològic i presentada a la 

Ponència d’energies renovables (òrgan col·legiat que avalua la viabilitat d’avantprojectes de 

parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques), el sòl es classifica en 8 classes agrològiques. 

Segons el model esmentat, que admet encara canvis, ‘es considerarà que no es poden 

implementar plantes fotovoltaiques en sòls de classe I i II. En sòls de classe III i IV només 

s’admetran noves instal·lacions quan no hi hagi altres alternatives i sempre que s’hagi fet un 

estudi aprofundit que ho demostri. En els casos en què les plantes fotovoltaiques tinguin un 

caràcter mixt (agrícola i secundàriament energètic) es podran admetre en sòls de classes III i 

IV, i si no compromet la producció agrícola, a les classes I i II.’ 

Si bé s’ha intentat prioritzar les categories d’escas valor agrícola (V a VIII) s’ha detectat una 

coincidència espacial entre espais protegits territorialment (protecció especial o territorial, 
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les més restrictives) amb espais d’escàs valor agrològic. En aquest sentit, s’ha considerat 

‘acceptable’ proposar emplaçaments en classes de valor agícola III i IV.  

2.3 Espais degradats 

En la selecció s’ha volgut proposar emplaçaments degradats. 

Els espais degradats poden ser-ho per motius diversos. Aquí es relacionen amb indrets que 

han estat afectats per activitats extractives. L’estat de la restauració d’indrets afectats per 

activitats extractives, es regula d’acord amb la Llei 12/1981 i del Decret 343/1983.  

Les activitats extractives causen un impacte ambiental que pot comportar modificacions a 

l’estructura i morfologia del relleu, processos erosius i de disminució de biomassa, etc. Per 

això, des d’un punt de vista legal, cal assegurar que es restaura el terreny afectat una cop 

cessa l’activitat d’explotació. 

A Catalunya, s’utilitza una fiança com a instrument econòmic que per garantir la restauració 

de l’indret afectat per una activitat extractiva. D'acord amb la Llei 12/1981, els titulars de les 

explotacions estan obligats a dipositar una fiança abans de començar qualsevol afecció.  Tot 

seguit, els programes o plans de restauració s’encarreguen de preveure i de compensar les 

conseqüències perjudicials que les actuacions extractives tenen sobre el medi ambient així 

com les mesures de restauració oportunes que cal adoptar tant durant el període d’explotació 

com al final de l'activitat extractiva. 

Entre l’any 1994 i 2004 el Departament de Medi Ambient va activar un programa per localitzar 

i delimitar espais afectats per activitats extractives abandonades, amb la finalitat de trobar 

solucions de restauració ambiental adients.  

Utilitzant els resultats el inventaris d’espais degradats a l’abast, s’han analitzat els espais 

degradats de l’àmbit territorial del Leader amb l’annexió de 2 capes d’informació geogràfica. 

D’una banda, es té la capa d’activitats extractives de Catalunya1 publicada pel DMAH 

(Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat) actualment sota el 

 

 

1 Data de creació Desembre de 1994, última actualització Febrer de 2014. 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/m
edi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/focus/04/ 
 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/focus/04/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/focus/04/
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Departament de Territori i Sostenibilitat. De l’altra, també s’ha carregat la capa d’activitats 

extractives abandonades.2 

La capa d’activitat extractives s’ha utilitzat amb una sèrie d’informacions associades a cada 

‘espai degradat’. A efectes d’anàlisi, s’ha considerat que la descripció de l’estat de restauració 

de l’activitat extractiva (la última actualització de les dades fou al desembre de 2012) és la 

que té major rellevància per tal de determinar si és possible allotjar un parc solar a un 

emplaçament on s’hi desenvolupava una activitat extractiva. 

L’estat de restauració es classifica en 9 categories les quals s’han agrupat seqüencialment.  El 

procés per assegurar una minimització de l’impacte ambiental durant el període d’explotació 

d’una activitat extractiva es mostra a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

 

Figura 1: Relació de fases en l'estat d'un terreny sotmès a activitats extractives 

Mitjançant un creuament dels resultats obtinguts a l’Acció 1 (on es classificaven les parcel·les 

entre òptimes aptes i no aptes) i la relació d’espais degradats s’ha aconseguit identificar 

aquells espais degradats en parcel·les aptes o òptimes i amb activitat restaurada en període 

de garantia o activitat finalitzada. Aquesta identificació ha estat una variable de decisió per la 

selecció d’ubicacions. Malauradament, no ha estat senzill trobar terrenys degradats que 

complissin altres condicionants i únicament a Els Omellons (veure 3.10) s’ha definit una 

ubicaició en un terreny degradat. 

 

 

2Última actualització al Desembre de 1999 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/m
edi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/focus/05/ 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/focus/05/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/focus/05/
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2.4 Revisió normativa urbanística municipal 

Cada ajuntament, mitjançant el seu planejament municipal, ja sigui a través d’un POUM (Pla 

d’Ordenació Urbanístic Municipal) o, en el seu defecte, a través de normes subsidiàries de 

planejament, regula els usos del sòl a l’interior dels límits administratius. El planejament 

classifica el sòl municipal per sectors i a cada sector li assigna una categoria. Aquesta 

categoria, coneguda com a clau urbanística,  es relaciona amb una tipologia de sòl concreta i 

regula quins usos del sòl són compatibles als polígons i/o parcel·les que li han estat 

assignades. 

Les plantes de producció fotovoltaica són, des del punt de vista urbanístic, un cas particular 

d’actuació d’interès públic, regulada a les normativa d’urbanisme vigent (Text Refós de la LLei 

d’Urbanisme de Catalunya, 1/2010), concretament en l’article 47. 

Cada ajuntament, no obstant, i sempre en consonància amb la regulació d’altres 

departaments de l’administració (servei geològic, administració hidràulica, departament 

d’agricultura, departament de medi ambient) etc. defineix on es poden emplaçar actuacions 

d’interès públic, podent-se definir àrees concretes del municipi per a aquests promoure 

aquestes actuacions al propi planejament. 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de parcs solars fotovoltaics (Decret 16/2019  de 

26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies 

renovables) cal que l’administració competent aprovi un projecte d’actuació específica 

d’interès públic a l’emplaçament proposat. Aquesta aprovació la duen a terme les comissions 

territorials d’urbanisme, que no obstant, es basen en el projecte d’actuació específica 

d’interès públic que ha d’elaborar el promotor i el seu informe d’impacte i integració 

paisatgística associat que ha de tenir en compte els possibles condicionants urbanístics del 

municipi on es vulgui ubicar la planta.  

Per tal de validar que els emplaçaments proposats són adequats, s’han revisat les normatives 

municipals urbanístiques dels municipis considerats, estudiant les claus existents i verificant 

que els seus usos fossin compatibles amb l’activitat plantejada. 

2.5 Procés de tria d’ubicacions 

Basant-se ne el rànquing de municipis per al desenvolupament de plantes solars 

fotovoltaiques presentat a l’anàlisi municipal de l’acció 1, s’han seleccionat 10 municipis. En 

casos excepcionals, i després d’inspeccions al territori, s’han substituït alguns municipis per 

uns altres, sempre intentant garantir una representativitat territorial equitativa. Cal recordar 

que el rànquing està basat bàsicament en la irradiació solar (60%) i es complementa amb 
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altres variables com el % de sòl no protegit territorialment (20%),  els pendents (15%) i la 

temperatura (5%). 

S’han descartat alguns municipis que ocupaven posicions ‘altes’ del rànquing que s’han vist 

perjudicats un cop s’han aplicat les noves variables de decisió. 

Un exemple ha estat Massalcoreig (on s’ha combinat una presència significativa conreu de 

regadiu consolidat i restriccions territorials a les zones amb major densitat de línies 

elèctriques). Anàlogament, Els Torms (amb molt bona irradiació, ha resultat tenir bona part 

dels terrenys disponibles en àrees amb pendents forts o en ‘valls’, amb incidència notable 

d’ombres sobre alguns dels terrenys prèviament classificats com a ‘òptims’). La normativa 

urbanística a La Fuliola, força restrictiva des del punt de vista de conservació agrícola, ha 

condicionat, igualment, l’elecció d’un emplaçament a aquest municipi. 

Per a cada municipi seleccionat, s’ha procedit a emprar la classificació per parcel·les 

desenvolupada a l’acció 1 per visualitzar sobre el territori, únicament les parcel·les òptimes o 

aptes. 

El procediment seguit ha prioritzat la proximitat a la xarxa elèctrica com a variable principal 

per a la selecció d’ubicacions. Donat que per aquesta variable, no es comptava amb una base 

de dades geogràfica, s’ha hagut d’iterar per trobar terrenys pròxims a les línies. El 

procediment ha estat començar amb les ‘millors’ ubicacions i anar descartant fins a trobar-ne 

alguna que complís el criteri de proximitat a xarxa. La validació s’ha fet mitjançant l’inspecció 

d’ortofotografies (ICGC) i l’eina Street View de Google Earth. 

A continuació, s’ha validat l’emplaçament amb altres criteris com la clau urbanística associada 

a l’emplaçament proposat o amb l’avaluació de valor agrari del sòl. 

En algun municipi, s’ha emprat la informació geogràfica dels espais degradats per ‘proposar’ 

parcel·les i s’ha fet la validació en el mateix ordre (punt de connexió, normativa urbanística 

municipal i valor agrològic). 

 

Els criteris de tria imposats han permès seleccionar un conjunt de 10 ubicacions assegurant 

una representativitat territorial àmplia amb la inclusió d’emplaçaments de mides variables 

(sempre amb una visió de model distribuït), entre aquells terrenys que ja complien les 

restriccions ambientals, urbanístiques, territorials, climàtiques i orogràfiques imposades a 

l’Acció 1. 

Per a cada emplaçament s’ha estimat la potència que s’hi podria allotjar d’acord amb un càlcul 

tipus basat en simulacions de parcs solars anàlegs als que es plantegen en aquest document 
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així com una estimació de la inversió inicial necessària d’acord amb una anàlisi tecno-

econòmica preliminar. 
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3 Selecció 

 

Figura 2: Distribució territorial de les ubicacions plantejades per al desenvolupament de plantes solars fotovoltaiques al 
Leader 

UBICACIO MUNICIPI COMARCA PARCEL·LES ÀREA (HA) 
POTÈNCIA 
ESTIMADA 

(MW) 

PRESSUPOST 
ESTIMAT  
(M Eur) 

GENERACIÓ 
ESTIMADA 

(MWh) 

1 
CASTELLNOU DE 

SEANA 
Pla d'Urgell 2 2,99 2,19 1,57 3.396,30 

2 LINYOLA Pla d'Urgell 3 4,25 3,14 2,23 4.857,40 

3 IVARS D'URGELL Pla d'Urgell 4 2,07 1,50 1,06 2.323,15 

4 ALAMUS (ELS) Segrià 3 4,60 3,13 2,25 4.877,59 

5 AITONA Segrià 5 17,63 10,46 8,74 16.194,04 

6 MAIALS Segrià 1 2,19 1,66 1,25 2.589,80 

7 CASTELLSERA Urgell 1 3,47 2,53 1,77 3.912,53 

8 TORNABOUS Urgell 1 7,39 5,56 3,89 8.639,81 

9 ARBECA Garrigues 3 4,13 2,84 2,13 4.394,91 

10 
OMELLONS 

(ELS) 
Garrigues 1 1,52 0,97 0,83 1.509,51 

    50,25 33,98 25,72 52.695,04 
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Taula 1: Relació d’ubicacions plantejades per municipi amb el nombre de parcel·les de cada ubicació i la seva àrea, potència 
estimada i cost estimat 

 

3.1 Ubicació 1: Castellnou de Seana 

3.1.1 Fitxa Tècnica 

 

 

3.1.2 Criteris de validació 

Les parcel·les corresponen a la 61 i la 62 del polígon 9 del municipi de Castellnou de Seana. 

Segons la classificació realitzada a l’Acció 1, es consideren ‘aptes’ i no ‘d’òptimes’ donades les 

seves orientacions (NW i E) respectivament. En qualsevol cas, els pendents són gairebé 

inexistents  (per ambdues parcel·les es troben al voltant de l’1,5%) i l’orientació no esdevé un 

factor restrictiu. Pel que fa al seu ús agrícola es considera sòl llaurable i no resta subjecte a 

cap tipus de protecció ambiental. El sòl es qualifica com a no urbanitzable rústic i d’ ús agrícola 

segons la clau municipal. La protecció territorial del sòl és preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1683 kWh/m2 anuals. L’accessibilitat és senzilla a través d’un camí 

rural i la proximitat amb l’autovia A-2 facilita la connexió viària de l’emplaçament. 

El punt de connexió es proposa sobre torres elèctriques que conformen una línia de 

distribució de 25 kV i que discorre a través de la parcel·la 62.  A continuació es mostren 

imatges de 2 de les possibles torres on es podria connectar la instal·lació si la distribuïdora 

així ho autoritza. 
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Figura 3: Possibles torres elèctriques de connexió per la ubicació 1 a Castellnou de Seana 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca) es considera que el sòl és de classe IV i, per tant,  caldria demostrar que 

no hi ha altres alternatives per emplaçar la instal·lació per aconseguir el permís. 

 

Figura 4: Capacitat agrològica del sòl a l’ubicació de Castellnou de Seana 

3.1.3 Normativa urbanística municipal 

La normativa municipal urbanística es regula a través de normes subsidiàries, de les quals 

l’última versió es remunta a l’any 2001. En aquest sentit, la llei vigent d’urbanisme de 
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Catalunya (TRLUC 1/2010), és posterior i, per tant, les normes del municipi no es troben 

actualitzades. 

En relació a les instal·lacions d’utilitat pública, no s’ha trobat un article que específic que les 

reguli, i s’ha emprat l’article 101- que parla de construccions d’utilitat pública. Segons l’article 

en qüestió, aquests desenvolupaments resten subjectes a validació per part de textos legals 

vigents en matèria urbanística. 

Pel que fa a la compatibilitat del sòl a la clau SA (Sòl Agrícola) a la que pertany la parcel·la, es 

defineix, a l’article 104 3.f, que per desenvolupar usos condicionats (com el de planta solar 

fotovoltaica) caldrà redactar un estudi que avaluï l’impacte paisatgístic i ambiental i els 

efectes territorials. Donat que les normes parlen de construccions d’interès públic però no 

d’instal·lacions, no s’especifiquen altres condicionants concrets per al desenvolupament 

d’aquestes actuacions. 

En tot cas, no existeix prohibició o incompatibilitat expressa que desautoritzi l’emplaçament 

d’aquestes actuacions i caldran estudis complementaris per fer la validació final. 
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Figura 5: Compendi d’articles de normativa urbanística de Castellnou de Seana que regulen les actuacions d’interès públic 

3.2 Ubicació 2: Linyola 

3.2.1 Fitxa Tècnica 

 

3.2.2 Criteris de validació 

Les parcel·les corresponen a la 44,47,48 del polígon 9 del municipi de Linyola. Segons la 

classificació realitzada a l’Acció 1, es consideren ‘aptes’ i no ‘d’òptimes’ donada la seva 

relativa llunyania amb la xarxa viària de carreteres. No obstant, existeixen camins rurals 

(sense asfaltar) que permeten l’accés directe a les parcel·les. Pel que fa al seu ús agrícola es 

considera sòl llaurable i no resta subjecte a cap tipus de protecció ambiental. El sòl es qualifica 

com a no urbanitzable rústic i d’ ús agrícola general i pertany a la clau municipal K. La protecció 

territorial del sòl és preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1681 kWh/m2 anuals.  
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El punt de connexió es proposa sobre una torre elèctrica a l’extrem sud-oest de la parcel·la 

44 com es mostra a la imatge següent: 

 

Figura 6: Possibles torre elèctriques de connexió per la ubicació 2 a Linyola 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Rmaderia i Pesca) es considera que el sòl és de classe III i, per tant,  caldria demostrar que no 

hi ha altres alternatives per emplaçar la instal·lació per aconseguir l’autorització. 

  

Figura 7: Capacitat agrològica del sòl a l’ubicació 2 a Linyola 
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3.2.3 Normativa urbanística municipal 

La normativa municipal urbanística es regula a través de normes subsidiàries, de les quals 

l’última versió es remunta a l’any 2002. La llei vigent d’urbanisme de Catalunya (TRLUC 

1/2010), és posterior i, per tant, les normes del municipi no es troben actualitzades. 

En relació a les instal·lacions d’utilitat pública, no s’ha trobat un article que específic que les 

reguli.  

S’ha estudiat si la clau assignada a les parcel·les d’interès permetia l’emplaçament 

d’actuacions d’interès públic però no s’ha pogut confirmar. 

Pel que fa als usos compatibles a la clau K, s’especifiquen com a usos possibles els habitatges 

rurals, els magatzems agrícoles i les instal·lacions ramaderes però no es parla d’altres usos 

condicionats com passa a bona part dels POUMs o normes subsidiàries d’altres municipis. 

En aquest sentit, la normativa urbanística de Linyola no expressa prohibició o incompatibilitat 

expressa que desautoritzi l’emplaçament d’aquestes actuacions a la clau proposada.  

L’única menció que es fa a instal·lacions d’utilitat pública es troba a la l’article 93 on es regulen 

els sistemes d’infraestructures tècniques. En tot cas, només es defineix la categoria sense 

associar-s’hi usos compatibles. 

Per tant, calen estudis complementaris per validar la compatibilitat urbanística de 

l’emplaçament. 
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Figura 8: Compendi d’articles de normativa urbanística de Linyola que regulen els usos del sòl compatibles amb l’actuació  
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3.3 Ubicació 3: Ivars d’Urgell 

3.3.1 Fitxa Tècnica 

 

3.3.2 Criteris de validació 

Les parcel·les corresponen a la 115,116,128 i 231 del polígon 10 del municipi d’Ivars d’Urgell. 

Segons la classificació realitzada a l’Acció 1, es consideren ‘aptes’ excepte la 128 que és 

‘òptima’. El motiu pel qual la resta parcel·les de la ubicació, no s’han considerat òptimes es 

relaciona amb la seva orientació (que no és sud). No obstant,  el pendent és gairebé inexistent 

(<1%) i, per tant, es consideren terrenys molt adequats per al desenvolupament fotovoltaic. 

L’accés és directe des de la circumval·lació d’Ivars. Pel que fa al seu ús agrícola, es considera 

sòl llaurable i no resta subjecte a cap tipus de protecció ambiental. El sòl es qualifica com a 

no urbanitzable rústic i pertany a l’àrea agrícola de la Plana d’Urgell i pertany a la clau 

municipal 11b. La protecció territorial del sòl és preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1682 kWh/m2 anuals.  

El punt de connexió es proposa sobre una torre elèctrica a l’extrem oest de la parcel·la 128 

com es mostra a la imatge següent: 
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Figura 9: Possibles torre elèctriques de connexió per la ubicació 3 a Ivars d’Urgell 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Rmaderia i Pesca) es considera que el sòl és de classe IV (majoritàriament) i III, per tant,  

caldria demostrar que no hi ha altres alternatives per emplaçar la instal·lació per aconseguir 

l’autorització. 

 

Figura 10: Capacitat agrològica del sòl a l’ubicació 3 a Ivars d’Urgell 

 

3.3.3 Normativa urbanística municipal 

 

La normativa municipal urbanística es regula a través del POUM del municipi, de l’any 2005. 

La llei vigent d’urbanisme de Catalunya (TRLUC 1/2010), és posterior i, per tant, les normes 

del municipi no es troben actualitzades. 
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En relació a les instal·lacions d’utilitat pública, es regulen als articles 159 i 160 del POUM i 

s’especifica la documentació necessària que cal presentar (memòria justificativa, condicions 

tècniques de la construcció, mesures correctores de possibles impactes derivats, ordenació 

d’accessos, mesures de prevenció d’incendis, possible avaluació ambiental etc.). Els articles 

també imposen criteris per a la localització establint servituds i establint una dimensió mínima 

de parcel·la per a l’ús com a interès públic, que només es compliria en cas que es puguessin 

agrupar les parcel·les en una de sola mitjançant un procés de concentració parcel·lària, 

després d’haver verificat que pertanyen al mateix propietari. En aquest sentit, poden existir 

barreres que condicionin el desenvolupament del projecte. 

S’ha estudiat si la clau assignada a les parcel·les d’interès permetia l’emplaçament 

d’actuacions d’interès públic i, per a la categoria 11b (rec històric) s’accepten els usos de 

serveis tècnics i infraestructures i energia. No obstant, no es fa referència específica a plantes 

de producció d’energia i, per tant, no es pot deliberar una resposta concloent i calen estudis 

complementaris. 
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Figura 11: Compendi d’articles de normativa urbanística d’Ivars d’Urgell que regulen els usos del sòl i condicionen la 
compatibilitat de l’actuació proposada 
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3.4 Ubicació 4: Els Alamús 

3.4.1 Fitxa tècnica 

 

3.4.2 Criteris de validació 

Les parcel·les corresponen a la 16,17 i 18 del polígon 5 del municipi d’Els Alamús. Segons la 

classificació realitzada a l’Acció 1, es consideren ‘aptes’ donada la seva relativa llunyania amb 

la xarxa viària de carreteres. No obstant, existeixen camins rurals (sense asfaltar) que 

permeten l’accés directe a les parcel·les. Pel que fa al seu ús agrícola, es considera sòl llaurable 

i no resta subjecte a cap tipus de protecció ambiental. El sòl es qualifica com a no urbanitzable 

rústic i pertany a sòl de protecció agrícola corresponent a la clau municipal SNU-1. La 

protecció territorial del sòl és preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1689 kWh/m2 anuals.  

El punt de connexió es proposa sobre alguna de les torres elèctriques a l’extrem meridional 

de la parcel·la 16 com es mostra a la imatge següent: 
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Figura 12: Possibles torre elèctriques de connexió per la ubicació 4 a Els Alamús 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca) es considera que el sòl és de classe IV, per tant,  caldria demostrar que no 

hi ha altres alternatives per emplaçar la instal·lació, per aconseguir l’autorització. 

 

Figura 13: Capacitat agrològica del sòl a l’ubicació 4 a Els Alamús 
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3.4.3 Normativa urbanística municipal 

La normativa municipal urbanística es regula a través del POUM del municipi, de l’any 2006. 

La llei vigent d’urbanisme de Catalunya (TRLUC 1/2010), és posterior i, per tant, les normes 

del municipi no es troben actualitzades. 

Per la clau on es proposa l’actuació ( SNU-1), no s’hi contempla específicament l’ús d’actuació 

d’interès públic (Article 221). No obstant, a l’Article 225 on es parla de les instal·lacions 

d’interès públic, s’estableixen la relació de requisits necessaris per a fer-ne la sol·licitud 

administrativa.  

Per tal d’obtenir el permís d’actuació d’interès públic en SNU caldrà redactar un projecte que 

haurà d’incloure aspectes similars als que s’acostumen a sol·licitar a altres municipis per a 

aquest tipus d’actuacions. Entre els requisits es troben la distància a camins o altres 

construccions; volumetries i ordenació d’accessos i entorn; justificació de la finalitat i 

compatibilitat amb el planejament vigent; estudi d’impacte paisatgístic; estudi arqueològic 

validat departament de Cultura i estudi d’Agricultura per validar que els terrenys no pertanyin 

a plans sectorials. 
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Figura 14: Compendi d’articles de normativa urbanística a Els Alamús que regulen els usos del sòl i condicionen la 
compatibilitat de l’actuació proposada 
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3.5 Ubicació 5:Aitona 

3.5.1 Fitxa tècnica 

 

3.5.2 Criteris de validació 

Les parcel·les corresponen a la 6,7,8, 10  i 11 del polígon 27 del municipi  d’Aitona. Segons la 

classificació realitzada a l’Acció 1, es consideren ‘aptes’ excepte la 8 que és ‘òptima’. El motiu 

pel qual la resta parcel·les de la ubicació, no s’han considerat òptimes es relaciona amb la 

seva orientació (que no és sud). No obstant,  el pendent és moderat a bona part del terreny 

(1 al 8%) i, per tant, es consideren terrenys compatibles orogràficament per al 

desenvolupament fotovoltaic.  

Els terrenys es troben propers al canal de desguàs i a l’edifici  de la central de generació i 

transformació de l’hidroelèctrica d’Aitona, propietat d’Endesa i es valoritzen per la proximitat 

a la subestació d’Aitona associada. 

L’accés es fa a través d’una carretera local que discorre en paral·lel al ‘Desaigüe de Vall de 

Meu’. Pel que fa al seu ús agrícola, hi coexisteixen cultius de fruits secs i fruiters així com una 

petita zona de prat arbustiu. Els terrenys no resten subjectes a cap tipus de protecció 

ambiental. El sòl es qualifica com a no urbanitzable rústic i pertany a la clau municipal N1. La 

protecció territorial del sòl és preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1681 kWh/m2 anuals.  

El punt de connexió es proposa a la mateixa subestació que serveix per evacuar l’electricitat 

generada per la central hidroelèctrica com es mostra a la imatge següent: 
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Figura 15: Possible punt de connexió a la subestació d’Aitona  per la ubicació 5 a Aitona 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca)  l’abast dels estudis disponibles no han classificat el sòl en aquest àmbit 

territorial i, per tant, existeix incertesa en aquest aspecte. 

 

3.5.3 Normativa urbanística municipal 

La normativa municipal urbanística es regula a través de les normes subsidiàries del municipi, 

definides l’any 1993 i que s’actualitzen amb modificacions de l’any 2012.  

La normativa urbanística a Aitona no fa referència específica a instal·lacions d’interès públic. 

D’ acord amb el que es mostra a la Figura 16, aquests usos caurien sota la categoria ‘altres 

usos permesos per la Llei d’urbanisme’ com es recull a Article 28.i del Text Refós 3. En aquest 

cas, caldria fer les accions que el TRLUC sol·licita per obtenir les autoritzacions necessàries 

 

 

3 ‘Modificació de l'articulat normatiu de planejament (articles 1-5, 7-9, 13, 15-19, 21, 24, 26-28, 34-

35, 45, 47-49, 52-53, 56-57, 59-68 i disposició transitòria) 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=2608
52&fromPage=load 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=260852&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=260852&fromPage=load
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mitjançant un projecte per sol·licitar permís de dur a terme una actuació d’interès públic al 

SNU. 

Citant l’article 47.5 del TRLUC : “L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic 

a què es refereix l'apartat 4 ha de justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès 

a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, 

per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció 

del domini públic. Així mateix, les actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera 

significativa la permeabilitat del sòl ni han d'afectar de manera negativa la connectivitat 

territorial.” 
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Figura 16: Compendi d’articles de normativa urbanística a Aitona que regulen els usos del sòl i condicionen la compatibilitat 
de l’actuació proposada 
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3.6 Ubicació 6: Maials 

3.6.1 Fitxa Tècnica 

 

3.6.2 Criteris de validació 

Les parcel·les corresponen a la 130 del polígon 18 del municipi de Maials. Segons la 

classificació realitzada a l’Acció 1, es considera ‘apta’. El motiu pel qual no es considera òptima 

es relaciona amb la seva orientació (que no és sud). No obstant,  el pendent és molt petit 

(<4%) i, per tant, es considera un terreny adequat per al desenvolupament fotovoltaic. L’accés 

és directe des de la carretera C-45. Pel que fa al seu ús agrícola, es considera cultiu de fruit 

secs i no resta subjecte a cap tipus de protecció ambiental. El sòl es qualifica com a no 

urbanitzable rústic, pertany a sòl agrícola de regadiu i s’associa a la clau municipal SAR. La 

protecció territorial del sòl és preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1691 kWh/m2 anuals.  

El punt de connexió es proposa sobre una torre elèctrica a l’extrem oest de la parcel·la 128 

com es mostra a la imatge següent: 
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Figura 17: Possibles torre elèctriques de connexió per la ubicació 6 a Maials 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca)  l’abast dels estudis disponibles no han classificat el sòl en aquest àmbit 

territorial i, per tant, existeix incertesa en aquest aspecte. 

 

3.6.3 Normativa urbanística municipal 

Els usos del sòl es regulen d’acord amb normes subsidiàries de planejament establertes al 

Juny de 2002.  La llei vigent d’urbanisme de Catalunya (TRLUC 1/2010), és posterior i, per tant, 

les normes del municipi no es troben actualitzades. 

Pel que fa als usos admesos a la clau a la que s’associa la parcel·la considerada, s’obre la porta 

a la possibilitat de promoure ‘usos condicionats’ com es recull a l’article 121, punt 6 (veure 

Figura 18). Com passa generalment, per desenvolupar aquests usos caldrà redactar un 

estudi/projecte que inclogui una anàlisi d’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes 

territorials de la seva implementació;  així com les condicions formals i tècniques de l’actuació. 
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Figura 18:  Compendi d’articles de normativa urbanística a Maials que regulen els usos del sòl i condicionen la compatibilitat 
de l’actuació proposada 
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3.7 Ubicació 7:Castellserà 

3.7.1 Fitxa tècnica 

 

3.7.2 Criteris de validació 

La parcel·la seleccionada és la 60 del polígon 17 del municipi de Castellserà. Segons la 

classificació realitzada a l’Acció 1, es considera òptima . 

Pel que fa al seu ús agrícola, es considera sòl llaurable i no resta subjecte a cap tipus de 

protecció ambiental. El sòl es qualifica com a no urbanitzable rústic i pertany a sòl agrícola 

comú associat a la clau municipal 20b. La protecció territorial del sòl és preventiva (la menys 

restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1681 kWh/m2 anuals.  

El punt de connexió es proposa sobre alguna de les torres elèctriques a l’interior de la parcel·la  

com es mostra a la imatge següent: 
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Figura 19: Possibles torre elèctriques de connexió per la ubicació 7  a Castellserà 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca) no s’ha definit una classe per aquest terreny i, per tant, existeix un grau 

d’incertesa associada a aquest aspecte. 

3.7.3 Normativa urbanística municipal 

La normativa municipal urbanística es regula a través del POUM del municipi, de l’any 2012.  

Segons el POUM vigent, per emprendre actuacions d’interès públic a la clau on es proposa 

l’actuació (20b), es remet als articles 47 i 48 del TRLUC. D’acord amb aquesta normativa, 

primer caldrà justificar que l’àmbit d’actuació no està sotmès a règims de protecció 

incompatibles amb l’activitat plantejada i elaborar un Pla especial urbanístic amb plànols de 

situació, definició de volumetries i accessos , justificació de la finalitat del projecte, estudi 

d’impacte paisatgístic i estudis de les administracions competents en matèria de geologia, 

hidràulica, agricultura i arqueològica que validin la compatibilitat de l’acció proposada amb la 

legislació sectorial vigent. 
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Figura 20: Compendi d’articles de normativa urbanística a Castellserà que regulen els usos del sòl i condicionen la 
compatibilitat de l’actuació proposada 
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3.8 Ubicació 8:Tornabous 

3.8.1 Fitxa tècnica 

 

 

3.8.2 Criteris de validació 

 

La parcel·la seleccionada és la 69 del polígon 17 del municipi de Tornabous. Segons la 

classificació realitzada a l’Acció 1, es considera òptima . 

Pel que fa al seu ús agrícola, es considera sòl llaurable i no resta subjecte a cap tipus de 

protecció ambiental. El sòl es qualifica com a no urbanitzable rústic i pertany a sòl agrícola 

comú de la Plana d’Urgell i s’associa a la clau municipal 20b. La protecció territorial del sòl és 

preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1687 kWh/m2 anuals.  

El punt de connexió es proposa sobre alguna de les torres elèctriques a l’extrem oest de la 

parcel·la: 
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Figura 21: Possibles torre elèctriques de connexió per la ubicació 8  a Tornabous 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca) es considera que el sòl és de classe III i, per tant,  caldria demostrar que 

no hi ha altres alternatives per emplaçar la instal·lació per aconseguir l’autorització. 

 

Figura 22: Capacitat agrològica del sòl a l’ubicació 8  a Tornabous 
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3.8.3 Normativa urbanística municipal 

La normativa municipal urbanística es regula a través del POUM del municipi, de l’any 2011.  

Segons el POUM vigent, per emprendre actuacions d’interès públic a la clau on es proposa 

l’actuació (20b), es remet als articles 47 i 48 del TRLUC. D’acord amb aquesta normativa, 

primer caldrà justificar que l’àmbit d’actuació no està sotmès a règims de protecció 

incompatibles amb l’activitat plantejada i elaborar un Pla especial urbanístic amb plànols de 

situació, definició de volumetries i accessos , justificació de la finalitat del projecte, estudi 

d’impacte paisatgístic i estudis de les administracions competents en matèria de geologia, 

hidràulica, agricultura i arqueològica que validin la compatibilitat de l’acció proposada amb la 

legislació sectorial vigent. 

A continuació es mostren l’article 157, que defineix la clau ‘agrícola comú’ a Tornabous i el 

173, que defineix els condicionants per desenvolupar actuacions d’interès públic en domini 

municipal. Com es veu a la taula de la Figura 23, la compatibilitat d’ús del terreny agrícola en 

clau 20b per a usos d’interès públic (veure “Instal·lacions i obres necessàries per a serveis 

tècnics”) resta supeditat a l’aprovació d’un pla especial urbanístic que estableixi l’ordenació 

etc. No obstant, d’acord amb el Decret 16/2019 d’emergència climàtica,  aquest pla urbanístic 

pot no ser necessari. Sempre serà necessària la documentació que s’explicita a l’article 48 del 

TRLUC:  

• Justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb 

el planejament urbanístic i sectorial 

• Estudi d'impacte paisatgístic 

• Estudi arqueològic i informe del Departament competent en matèria de cultura, si 

l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat 

• Informe del Departament competent en matèria d'agricultura per validar que el 

terreny si no està comprès en un pla sectorial agrari 

• Informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones 

vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, o 

masses d'aigua en mal estat o en risc d'estar-ho 

• Informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments 

paleontològics o punts geològics d'interès 

• Altres informes que exigeixi la legislació sectorial 
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Figura 23: Compendi d’articles de normativa urbanística a Tornabous que regulen els usos del sòl i condicionen la 
compatibilitat de l’actuació proposada 
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3.9 Ubicació 9: Arbeca 

3.9.1 Fitxa tècnica 

 

3.9.2 Criteris de validació 

 

Les parcel·les seleccionades són la 99,101 i 106 del polígon 16 del municipi d’Arbeca. Segons 

la classificació realitzada a l’Acció 1, es consideren òptimes. 

Pel que fa al seu ús agrícola, es consideren de sòl llaurable i no resten subjectes a cap tipus 

de protecció ambiental. El sòl es qualifica com a no urbanitzable rústic i s’associa a la clau 

municipal SR. La protecció territorial del sòl és preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1682 kWh/m2 anuals.  

El punt de connexió es proposa sobre alguna de les torres elèctriques a l’extrem oest de la 

parcel·la: 
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Figura 24: Possibles torre elèctriques de connexió per la ubicació 9  a Arbeca 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca) es considera que el sòl és de classe III amb fraccions a IV, per tant,  caldria 

demostrar que no hi ha altres alternatives per emplaçar la instal·lació per aconseguir 

l’autorització. 

 

Figura 25: Capacitat agrològica del sòl a l’ubicació 9  a Arbeca 

 

3.9.3 Normativa urbanística municipal 

La normativa municipal urbanística es regula a través de normes subsidiàries que es van 

actualitzar el novembre de 2011.  

Segons la normativa vigent, per emprendre actuacions d’interès públic a la clau on es proposa 

l’actuació (SR), es remet als articles 47 i 48 del TRLUC. D’acord amb aquesta normativa, primer 

caldrà justificar que l’àmbit d’actuació no està sotmès a règims de protecció incompatibles 

amb l’activitat plantejada i elaborar un Pla especial urbanístic amb plànols de situació, 
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definició de volumetries i accessos , justificació de la finalitat del projecte, estudi d’impacte 

paisatgístic i estudis de les administracions competents en matèria de geologia, hidràulica, 

agricultura i arqueològica que validin la compatibilitat de l’acció proposada amb la legislació 

sectorial vigent. 

A continuació es mostren l’article 114, que defineix la clau ‘SNU rural’ a Arbeca  i el 106, que 

defineix els condicionants per desenvolupar actuacions d’interès públic en domini municipal. 

Per tant caldrà seguir el procediment definit anteriorment (veure a dalt) 
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Figura 26: Compendi d’articles de normativa urbanística a Arbeca que regulen els usos del sòl i condicionen la compatibilitat 
de l’actuació proposada 

3.10 Ubicació 10: Els Omellons 

3.10.1 Fitxa tècnica 
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3.10.2 Criteris de validació 

La parcel·les seleccionada és la 48 del polígon 6 del municipi d’Els Omellons. Segons la 

classificació realitzada a l’Acció 1, es considera apta. No és òptima per estar orientada a oest. 

No obstant, el pendent és molt petit. 

Pel que fa al seu ús agrícola, es consideren prat arbustiu i no resta subjecta a cap tipus de 

protecció ambiental. Pertany a una zona catalogada com a espai degradat abandonat. El sòl 

es qualifica com a no urbanitzable rústic comú i s’associa a la clau municipal 20a. La protecció 

territorial del sòl és preventiva (la menys restrictiva). 

La irradiació mitjana és de 1682 kWh/m2 anuals.  

El punt de connexió es proposa sobre alguna de les torres elèctriques a l’extrem est de la 

parcel·la: 

 

Figura 27: Possibles torre elèctriques de connexió per la ubicació 10 a Els Omellons 

Pel que fa a la capacitat agrològica del sòl, proposada pel DARP (Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca) es considera que el sòl és de classe IV, per tant,  caldria demostrar que no 

hi ha altres alternatives per emplaçar la instal·lació per aconseguir l’autorització. El terreny 

coincideix amb els límits de la definició de la capa de capacitat agrològica elaborada pel DARP. 
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Figura 28: Capacitat agrològica del sòl a l’ubicació 10  a Els Omellons 

 

3.10.3 Normativa urbanística municipal 

La normativa municipal urbanística es regula a través del POUM, elaborat el maig de 2010. 

Segons la normativa vigent, per emprendre actuacions d’interès públic a la clau on es proposa 

l’actuació (20a), es remet l’article  47.4 del TRLUC.  

A continuació es mostren l’article 128, que defineix la clau ‘Rústic comú’ i el 118, que defineix 

els condicionants per desenvolupar actuacions d’interès públic en domini municipal. Per tant 

caldrà seguir el procediment ja s’ha definit anteriorment (veure a dalt) 
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4 Conclusions 

L’anàlisi dut a terme ha posat de manifest que, atenent-se a tots els factors que poden 

condicionar l’execució d’un projecte d’energia solar fotovoltaica a Catalunya, la selecció de 

terrenys esdevé complexa. 

L’ambigüetat de la normativa urbanística municipal i l’existència de variables prohibitives (i.e 

el valor del sòl agrícola) que s’afegeixen a les ja existents (i.e. el sòl protegit ambientalment,  

no acostuma a coincidir amb el d’alt valor agrícola) acaba limitant bona part del territori per 

al desenvolupament solar fotovoltaic ja sigui per uns motius o uns altres. 

La validació ‘cas per cas’ ha fet palès que, malgrat existeixen incentius normatius que estan 

afavorint el desenvolupament de renovables al territori, la tramitació continua sent un procés 

molt subjecte a la interpretació. 

L’acció ha seleccionat 10 emplaçaments i ha definit els primers procediments per iniciar els 

tràmits necessaris per a la seva validació. 


