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Jordi Solina i Angelet, secretari de la Ponència d’energies renovables prevista al Decret llei 
16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a 
les energies renovables. 
 
CERTIFICO: 
 
Que la Ponència d’energies renovables, en la sessió realitzada el 19 d’abril de 2021 va 
aprovar l’Acord que es transcriu a continuació: 
 
“Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Planta fotovoltaica Riudoms I, promogut per 
KM0 RIUDOMS 1 SL, al terme municipal de Riudoms (Baix Camp). 
(Ref. FUE-2021-01879823 O OTAATA20210035) 
 
—1 Antecedents 
 
El  27  de  gener de 2021, el senyor Juan Mesas Pérez,  en  representació de  l'empresa  KM0 
RIUDOMS 1 S.L, sol·licita informe a aquesta Oficina sobre la viabilitat de l'emplaçament i 
pronunciament sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del projecte 
d'una planta solar fotovoltaic, amb línia d’evacuació aèria, a Riudoms, comarca del Baix 
Camp. 
 
En data 18 de febrer de 2021, s’inicien les consultes a les administracions públiques 
afectades i a les entitats interessades.  
 
 
—2 Marc normatiu 
 
El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica 
i l'impuls a les energies renovables pretén determinar els requisits per a l'autorització de les 
instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica, definir els criteris 
energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva implantació i 
simplificar el procediment administratiu per a la seva autorització. 
 
D’acord amb l’article 11 d’aquest Decret Llei la Ponència d'energies renovables s’ha de 
pronunciar sobre la viabilitat de l'emplaçament projectat per a la instal·lació i, si s’escau, 
sobre l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental. 
 
Les actuacions plantejades al Projecte estan incloses en el supòsits recollits en el capítol 
6.1.b. d’aquest Decret llei: 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.  
 
 
—3 Descripció del projecte 
 
El promotor ha presentat la documentació descrita a l’article 11 del Decret Llei. 
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La Planta  Fotovoltaica  Riudoms I, amb  una   superfície    total   d’ocupació de   31,95 ha 
-18,58 ha útils per a la planta- està formada per 9 subcamps  localitzats a les parcel·les 10 i 
19 del polígon 24 i a uns 2 km i a l’extrem nord-oest del terme municipal de Riudoms. 
 
Els terrenys, sòl no urbanitzable, essencialment agrícoles i  plans, estan  plantats amb 
avellaners de  més de 25 anys no  productius que s’arrancaran i destinaran a combustible.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Fig. 1, 2 i 3.    Ubicació del projecte.  
                                         Font: document ambiental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es preveu que per fer possible l’accés a la planta, alguns trams dels camins existents hauràn 
de modificar-se en amplitud i en el reforç estructural per permetre el pas de la maquinària de 
tarnsport i construcció de la planta. L’accés es fa des de la carretera T-310 que uneix els 
nuclis de Reus i Mont-roig del Camp, punt quilomètric 7,5, on s’agafa un camí que discorre 
pel lateral de la Riera d’Alforja durant 600 metres fins arribar a entroncar amb el Camí dels 
Matxos, que arriba a la planta. 
 
La línia elèctrica d’evacuació, de 470 m, parteix de la subestació elevadora i es connectarà 
en la xarxa de distribució existent de 110 kV a l’alçada de la totorre T-90 de la línia Reus- 
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Cambrils-Vandellòs. Es contempla la construcció de dues torres, Cóndor 110 kV, una, dins 
de la superfície designada a la subestació i una segona situada en un punt mitjà fins el punt 
de connexió a la torre T-90. 
 
Descripció de la instal·lació i les estructures: 
 

- Planta  solar  fotovoltaica connectada  a xarxa amb  una potència pic de 14.031 kW. 
- Estructures de suport metàl·liques d’acer galvanitzat clavades al terreny a manera de 

taules lineals de 24 mòduls cada una i amb una posició inclinada de 23º. 
- 29.853 mòduls fotovoltaics de silici monocristal·líde 470 Wp de potència unitària, 

distribuïts en 9 subcamps. Superfície de captació de 67.028 m2.  
- Cada subcamp es connectarà a un grup de conversió/generació (skid). 
- Punt de connexió a la T-90 existent, línia aèria de distribució Reus-Cambrils i a una 

distància de 470 m des de la subestació d’evacuació mitjançant línia aèria 
d’evacuació de doble circuit.  

- 3 línies internes de mitja tensió des dels mòduls fins al centre de seccionament i 
control on hi haurà el transformador. 

-  Nova subestació SET 25/110kV al costat del Centre de seccionament. 
- Línia aèria entre la nova SET i el punt de connexió amb la línia aèria de distribució 

existent d’Endesa Vandellòs-Cambrils-Reus.  
 

Actuacions previstes: 
 
-Esbrossat del terreny 
-Arrencada d’arbres fruiters: avellaners 
-Pasturatge per control de vegetació amb xais 
-Moviments de terra per l’obertura de rases i pas de canonades 
-Instal·lació dels elements de captació i generació d’energia de la planta, canalitzacions i 
tanca perimetral.  
 
El temps previst per la posada en marxa de la planta és d’uns dos anys. 
 
Segons la documentació s’instal·larà una tanca perimetral amb pas ecològic que permet el 
pas d’animals de reduïda i mitjana grandària i és restrictiu per als animals de pasturatge però 
no se’n descriu les dimensions. 
 
Estudi d’alternatives 
 
La documentació presenta un estudi d'alternatives d’emplaçament del projecte en funció de 
la afectació dels paràmetres avaluats a nivell normatiu, urbanístic, ecològic, tècnic i econòmic 
i té en compte una sèrie de consideracions en quant a la ubicació de la planta relacionades 
amb el fet que es trobi dins el terme municipal de Riudoms per l’existència d’un altre 
expedient d’implantació d’una planta termoelèctrica i que no afecti cap espai protegit; ni 
zones urbanes ni espais incompatibles amb infraestructures existents i/o en projecte; cap sòl 
de restitució i protecció paisatgística d’acord amb el POUM municipal; ni parcel·les amb alts 
valors de capacitat agrològica; ni Hàbitats d’Interès Comunitari; amb línia d’evacuació 
propera; evitant al màxim la segregació parcel·lària, etc. 
 
Es proposen tres zones possibles que, juntament amb l’alternativa 0 de no actuació,  
constitueixen les 4 alternatives proposades: 
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      Fig. 4.  Alternatives d’emplaçament  proposades.  
                       Font: document ambiental  

 
 
-l’Alternativa 0, de no actuació, es descarta ja que es considera que es necessari incrementar 
la producció d’energia a partir de fonts renovables per assolir els objectius marcats per la 
normativa. 
-l’Alternativa 1. Zona I.  
 
Zona delimitada pels termes municipals de Vinyols, Reus i el nucli urbà de Riudoms. Després 
d’avaluar les restriccions establertes s’obté una superfície útil de 20 ha, en terrenys de classe 
agrològica III, sòl no urbanitzable, sense nuclis urbans confrontats; es respecten tots els 
objectius de la unitat territorial de la Plana del Baix Camp, així com, les infraestructures i 
serveis relacionats amb les parcel·les d'interès. 
 
 
 
 
 
 

         Fig. 5.      Alternativa 1. Zona I.  
                                       Font: document ambiental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        En  aquesta  proposta,  potència instal·lada de 15 MWp amb estructura de suport fixa, la 
generació es concentraria en un centre de control de mitjana tensió 25-30 kV i l'evacuació 
es realitzaria per un o diversos circuits subterranis de mitjana tensió de 4,11 km de longitud 
fins a trobar el punt de connexió en la Subestació Reus pertanyent a Endesa. 
 
-l’Alternativa 2. Zona II.  
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Zona delimitada pel límit del Terme Municipal Reus, el nucli urbà de Riudoms i la Riera de 
Maspujols; carreteres al Nord i al Sud, N-420 i T-310. Després d’avaluar les restriccions 
establertes, s'obté una superfície útil de 29,48 ha, en terrenys de classe agrològica III, situats 
sobre sòl no urbanitzable, no existeixen nuclis Urbans confrontants; es respecten  tots els 
objectius de  la  unitat  territorial  de  la  Plana del  Baix  Camp, així   com,  les  infraestructures 
i serveis   relacionats amb les parcel·les d'interès. 
 
 
 
 
 
 

    Fig. 6.      Alternativa 1. Zona II.  
                          Font: document ambiental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta proposta, potència instal·lada de 20 MWp amb estructura de suport fixa, la 
generació es concentrarà en un centre de control i s’elevarà de mitjana tensió 25-30 kV a 
alta tensió 110 kV en una subestació d'elevació amb dues posicions per a l'entrada-sortida 
de la LAAT més pròxima a la PSF. L’evacuació es realitzaria per un circuit aeri d'alta tensió, 
des de la nova subestació fins al punt de connexió en el suport d'entroncament de la LAAT 
existent Reus Cambrils pertanyent a Endesa distribució. 
 
-l’Alternativa 3. Zona III. Alternativa triada. 
 
Zona delimitada pel límit del Terme Municipal Riudoms, el nucli urbà de Riudoms i la Riera 
de Maspujols, amb carreteres al Nord i al Sud, N-420 i T-310. Després d'avaluar les 
restriccions establertes, s'obté una superfície útil de 32 ha, en terrenys de classe agrològica 
I, II i III, situats sobre sòl no urbanitzable i no existeixen nuclis urbans confrontants; es 
respecten tots els objectius de la unitat territorial de la Plana del Baix Camp, així com, les 
infraestructures i serveis relacionats amb les parcel·les d'interès. 
 
 
 

 

 

 
 Fig. 7.      Alternativa 1. Zona III.  

Font: document ambiental 

 
                            

 
 
En aquesta proposta, potència instal·lada  de  21 MWp  amb estructura de suport fixa, la 
generació es concentrarà en un centre de control i s'elevarà de mitjana tensió 25-30 kV a 
alta tensió 110 kV en una subestació d'elevació amb dues posicions per a l'entrada-sortida 
de la LAAT més pròxima a la PSF: l’evacuació es realitzarà per un circuit aeri d'alta tensió, 
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des de la nova subestació fins al punt de connexió en el suport d'entroncament de la LAAT 
existent Reus Cambrils pertanyent a Endesa distribució. 
 
Els criteris per a seleccionar l’alternativa 3 com a millor proposta són: 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.      Alternativa 1. Zona III.  
                            Font: document ambiental 

 
 
—4 Consultes 
 
A les taules següents es recullen les administracions públiques i entitats interessades 
consultades en aquesta fase i s’indica amb una “X” les que han emès un informe: 
 

Relació d’Administracions públiques consultades d’acord 
amb l’article 11.3 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre 

Respostes 
rebudes 

Departament d’Empresa i Coneixement 22/02/2021 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 13/04/2021 

ACA 16/03/2021 

Servei Territorial d’ Urbanisme de Tarragona (DTES) 28/03/2021 

Servei de Fauna i Flora (DTES)  

Ajuntament de Riudoms  

Consell Comarcal del Baix Camp  

Departament de Cultura  

Relació de persones i entitats interessades consultades 
d’acord amb l’article 11.4 del Decret llei 16/2019, de 26 de 
novembre 

Respostes 
rebudes 

Lliga per a la defensa del patrimoni natural (DEPANA)  

ICRA  

Grup Ecologista l'Escurçó  
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SEO/BirdLife  

Fundació Mediterrània - Mare Terra  

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, GEPEC 31/03/2021 

Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre  

GREENPEACE España  

Unió de Pagesos 15/03/2021 

 

 
Les respostes rebudes s’han tingut en compte en la redacció d’aquest informe i se sintetitzen, 
incorporant les conclusions, a continuació. 
 
-4.1 Resum de les respostes dels organismes consultats sobre la viabilitat de 
l’emplaçament (article 11.3 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre) 
 
El Departament d’Empresa i Coneixement informa que en el terme municipal de 
l’emplaçament de la instal·lació referenciada, no hi consta, cap instal·lació generadora de 
més de 100kW ni existeix cap dret miner autoritzat o en tràmit. Per altra banda, indica una 
sèrie d’establiments afectats per la Legislació vigent d’Accidents Greus.  
/04/202 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua en el seu informe exposa una sèrie de consideracions 
respecte al vector aigua que hauran de tenir-se en compte en el moment d’establir l’amplitud 
i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental corresponent i conclou que cal buscar un 
accés a la nova planta que no utilitzi el llit de la riera d’Alforja.  
 
El Servei Territorial d’Urbanisme en el seu informe, conclou que la instal·lació de la planta 
solar és viable des del punt de vista de l’emplaçament i l’encaix territorial; del planejament 
territorial; del planejament urbanístic i del paisatge i precisa una sèrie de mancances i 
condicionants que el promotor haurà de completar i aportar. 
 
El Departament, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, emet informe DESFAVORABLE sobre la 

viabilitat de la instal·lació de la planta solar fotovoltaica “Riudoms I” situada al terme 

municipal de Riudoms, atès que: 

1. La proposta no dona compliment a l’article 9.1.e del Decret Llei 16/2019, de 
26 de novembre, la no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o 
d’interès agrari elevat, atès que es projecta sobre sòls amb una capacitat 
agrològica de Classe I. 

2. Existeixen altres possibilitat de localització de la planta solar fotovoltaica 
sobre sòls amb una menor categoria (valor agrològic), obtenint una potencia 
similar a la proposada. 

3. La implantació de la planta solar fotovoltaica, afecta negativament per la 
pròpia ocupació del sòl, a les possibilitats de producció agrícola de la finca. 

 

-4.2 Resum de les respostes de les persones interessades consultades que 
s’han tingut en compte en l’informe d’amplitud i nivell de detall de estudi 
d’impacte ambiental. 
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Unió de Pagesos demana que s’emeti informe desfavorable respecte de l’emplaçament 
proposat i conclou que la planta afecta diverses parcel·les dedicades a cultius i indica que la 
majoria de les parcel·les ocupades són de classe de capacitat agrològica I que queden 
excloses de la instal·lació de plantes solars.  
 
Considera també que el projecte ha de presentar una nova ubicació que no afecti l’àmbit del 
regadiu del Pantà de Riudecanyes i alternatives d’ubicació que no afectin a terrenys 
agrícoles; un anàlisi d’afectacions agràries que avaluï les afectacions sobre l’espai agrari i 
que s’ha d’avaluar l’impacte acumulatiu dels diversos projectes previstos a la zona. 
 
El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC) demana que es 
declari desfavorable l’emplaçament proposat i es desestimi la tramitació del projecte. 
 
Altrament, l’entitat ha realitzat un càlcul de zones ja degradades i antropitzades a Riudoms, 
polígons industrials, ubicant aquests tipus d’instal·lacions en sòls urbans i industrials.  

 
 
—5 Consideracions sobre la viabilitat de l’emplaçament  
 
a) Viabilitat ambiental 
 
D’acord amb la documentació aportada i la cartografia de referència del Departament de 
Territori i Sostenibilitat disponible, el projecte Planta Fotovoltaica Riudoms I, no afecta a cap 
espai protegit ni cap espai natural d'especial protecció (ENPE), zones d'especial protecció 
de les aus (ZEPA) ni Pla d'espais d’interès Natural (PEIN) o xarxa Natura 2000 ni tampoc 
zones humides de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya.  
 
Tampoc es troba dins l’àmbit d'espècies de fauna o flora amenaçades.  
 
No obstant això, una part de l’àmbit de l’extrem nord es troba dins un Àrea d’Interès Faunístic 
o Florístic per l’existència d’un espai vital de l’àguila cuabarrada, Aquila fasciata, espècie de 
la fauna salvatge autòctona declarada protegida i inclosa en el Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades. En principi, les instal·lacions es troben allunyades de les zones de cria i no 
afecten cap àrea crítica coneguda.   
 
Dins l’àmbit del projecte es troba un arbre monumental catalogat: el Pi del Boter i 
paral·lelament als límits de la instal·lació es troben dos camins ramaders catalogats: Camí 
ramader riera d'Alforja i Carrerada reial riera de l'Alforja. La conservació i preservació  
d’aquests elements  ha de quedar garantida durant i després de les actuacions i han de 
mantenir-se les característiques i la continuïtat del trànsit ramader així com la dels demés 
usos compatibles i complementaris de les vies pecuàries.   
 
De la consulta de la cartografia disponible es desprèn que dins l’àmbit del projecte es troben 
Hàbitats d’Interès Comunitari, HIC, no prioritaris: rius mediterranis amb vegetació del 
Glaucion flavi i rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion 
rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.). 
 
Quant als Hàbitats a Catalunya s’hi troben referenciats fruiterars alts, predominantment de 
secà: conreus d'oliveres, Olea europaea, d'ametllers, Prunus dulcis, de garrofers Ceratonia 
síliqua...i camps d’avellaners, Corylus avellana i  llits i marges de rius, o vores 
d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa. 
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Fig. 9 i 10.  Ubicació de la planta respecte de les 
figures de protecció. En verd, espai vital de 
cuabarrada; en blau, HIC; en taronja, camins 
ramaders. 

                      Font: elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
És important analitzar en especial els hàbitats d’interès comunitari (HIC) presents i identificar 
les mesures de mitigació ambiental que se’n puguin desprendre per establir les mesures de 
compensació previstes d’acord els criteris establerts en el manual Criteris per a la 
sistematització de la compensació dels impactes residuals significatius i la integració de la 
No Pèrdua Neta en biodiversitat abans esmentada.  
 
Aquests tipus d’instal·lacions intercepten hàbitats on la vegetació natural existent cohabita 
amb cultius; l’afectació pot ser rellevant per la pèrdua d’espais oberts i de refugis de gran 
interès per a la conservació de la fauna i la flora mediterrània.  És per això que cal  respectar 
les possibles taques boscoses existents i en la mesura del possible fer plantacions per 
potenciar noves taques; cal respectar els marges i les vores dels camps amb vegetació 
natural i la vegetació limítrofa paral·lela a la riera de l’Alforja, pròxima i adjacent a l’àmbit, per 
la seva importància per a la biodiversitat. 
 
Un altre factor a reconsiderar és la forma de gestionar la vegetació sota els panells de 
manera que pugui retornar a la situació inicial per potenciar el retorn de la fauna associada i 
aconseguir que la superfície ocupada pugui convertir-se en un refugi que millori i equilibri la 
biodiversitat. El manteniment de la coberta herbàcia permanent, vegetal, natural o agrària, i 
els espais lliures de pesticides dins el recinte de la planta solar mitjançant l’ús d’espècies 
vegetals autòctones, afavoreix la biodiversitat.  
 
En aquest sentit, cal esmentar que l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de 
Catalunya, aprovada per l’Acord GOV/54/2018, de 17 de juliol, marca entre els seus objectius 
assolir la No Pèrdua Neta de biodiversitat mitjançant la incorporació de la compensació 
sistemàtica dels impactes residuals dels plans, programes i projectes ja que, en aquest cas, 
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l’ocupació que tindrà el projecte sobre el terreny serà significativa en el conjunt del paisatge, 
ateses les dimensions del parc solar.  
 
Pel que fa a la biodiversitat, s’haurà de seguir específicament, els criteris establerts en el 
document Criteris per a la sistematització de la compensació dels impactes residuals 
significatius i la integració de la No Pèrdua Neta en biodiversitat elaborada pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat disponible a l’enllaç web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/no-perdua-
neta-de-biodiversitat/sistema-compensacio-impactes-residuals/. 
 
L’energia solar és actualment una de les tecnologies energètiques de més ràpid  creixement 
en el mon i no és, únicament, tècnicament factible i econòmicament competitiva sinó que 
proporciona importants beneficis per la qualitat de l’aire i la salut pública en moments en què 
el canvi climàtic esdevé el major problema de les societats. No obstant això, es reconeix que 
representa una pèrdua i una fragmentació innegables d’hàbitats i que existeix una afectació 
considerable sobre els hàbitats i la vida silvestre per part d’aquestes instal·lacions i en 
particular sobre espècies voladores com és el cas de l'avifauna i els quiròpters ja que poden 
generar un efecte rebuig, tant durant les obres, com per l'emissió de sorolls o l'augment del 
tràfec de vehicles i persones durant la fase de funcionament entre d’altres causes.  
Considerant que hi ha grans extensions d'hàbitat d'aquestes espècies fora d'espais protegits 
i que, majoritàriament no constitueixen hàbitats d'interès comunitari (sembrats, guarets, 
erms, rostolls, etc.), es poden donar situacions de vulnerabilitat de zones importants per a 
les espècies esmentades enfront de la instal·lació de plantes fotovoltaiques o termosolars. 
Existeix inicialment un període de pertorbació a causa de la construcció de la instal·lació a 
curt termini i es cada vegada més notori que posteriorment els riscos associats als impactes 
i a l’exposició a fonts de temperatures extremes  i  fluxos  solars  no  són  despreciables; és  
per  això  que  s'ha  de  considerar la importància del disseny de la instal·lació sobre els 
possibles impactes futurs i instal·lar dispositius dissuasius o visuals. 
 
La cartografia existent i les dades disponibles actualment no identifiquen espècies terrestres 
voladores protegides que puguin veure’s afectades per les plantes fotovoltaiques, avifauna 
i/o quiròpters, però la transformació i pèrdua d’aquests hàbitats disponibles generaran 
irremeiablement una dispersió de les espècies i una pèrdua de biodiversitat.  
 
Per poder avaluar les afectacions provocades i, entre les mesures a implementar, s’haurien 
de fer inventaris de fauna actualitzats per determinar les poblacions existents abans de la 
implantació del projecte i l’impacte real de la instal·lació en aquests hàbitats a curt i llarg 
termini.  
 
Per altra banda, i segons 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, 
la totalitat del projecte es troba inclòs dins una d’aquestes àrees 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.  
 
En matèria de prevenció d’incendis forestals, cal dir que Riudoms no està declarat com a 
d’alt risc d’incendi forestal segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de 
setembre.  

 
En relació a la contaminació lumínica, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la 
contaminació lumínica a Catalunya, aprovat el 29 de juny de 2018 (DOGC núm. 7658 – 
6.7.2018), seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/no-perdua-neta-de-biodiversitat/sistema-compensacio-impactes-residuals/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/no-perdua-neta-de-biodiversitat/sistema-compensacio-impactes-residuals/
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ambiental de l’enllumenat per a protecció del medi nocturn, la planta es troba situada en una 
zona E2, de protecció alta. Per tant, en cas de realitzar instal·lacions d’il·luminació exterior 
amb l’objectiu de prevenir la contaminació lumínica, protegir el medi nocturn i promoure 
l’estalvi energètic, aquestes hauran de complir amb els objectius i preceptes de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn i el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig per a una zona E2. 
 
Segons el Catàleg del paisatge de Tarragona, el parc solar objecte del projecte està comprès 
en la unitat paisatgística Plana del Baix Camp que es caracteritza per tractar-se d’un sòl de 
qualitat excel·lent per a l’activitat agrícola i estar constituït per un mosaic agrícola molt divers 
i heterogeni on predominen els conreus llenyosos: oliveres, avellaners, ametllers, garrofers 
i vinya, que alternen amb conreus de fruiters i hortalisses de regadiu. La proliferació de 
polígons industrials i de naus comercials és un fenomen que s’ha intensificat molt en els 
darrers anys. Es localitzen sobretot a les entrades dels nuclis urbans, fent-se molt visibles 
pels usuaris de les vies de comunicació.  
 
D’acord amb la cartografia de la connectivitat ecològica a Catalunya dins l’àmbit dels terrenys 
ocupats per la planta fotovoltaica no es defineix cap connector terrestre principal o 
complementari i la zona queda definida amb una connectivitat ecològica baixa.  
 
Referent a la tanca perimetral, a la documentació presentada s’especifica que s’instal·larà 
una tanca galvanitzada de 3 m d’alçada de simple torsió fixada amb pals metàl·lics i porta 
d’accés batent de 4m d’amplada per pas de maquinaria i una porta d’accés per a vianants. 
En qualsevol cas, s’hauran d’adaptar a una permeabilitat que permeti el pas de la fauna 
silvestre, minimitzant l’efecte barrera per no trencar la connectivitat ecològica i no interferir 
amb l’escorrentia natural del terreny; haurà de ser transparent i no pot tenir elements 
construïts arran de terra ni ser perillosos per l’avifauna per col·lisió. És important incloure 
una avaluació i justificació de si és estrictament necessari disposar d’un tancament 
perimetral -i més en aquest cas en què es preveuen quasi 1,5 km de longitud de tancament- 
i valorar quins són els elements de la planta que requereixen  estrictament aquest tancament 
perimetral.  
 
El nombre de sol·licituds de connexió a la xarxa s'ha disparat i existeixen altres parcs solars 
en tràmit actualment en l’àmbit d’aquesta comarca que està provocant una acumulació 
significativa de projectes. La fragmentació en petits projectes és una constant  que intenta 
evitar processos d'avaluació ambiental més exigents que permetin avaluar impactes 
acumulatius i sinèrgics, tal com exigeix la legislació i provoca una profunda transformació del 
territori que haurà de promoure al màxim l’ocupació de sòls i sostres  industrials i urbans que 
redueixin l'impacte ambiental de les instal·lacions i les línies de transport de l'energia 
generada. 

 
En aquest cas, el projecte i l’estudi de diagnosi territorial no avaluen el potencial impacte 
acumulatiu entre aquests nous projectes ni el que es produirà amb les instal·lacions solars 
que es preveuen al voltant i en altres municipis propers. Per tant, i malgrat que no s’afecten 
directament connectors terrestres o fluvials, cal considerar que es tracta d’una activitat amb 
una gran quantitat d’instal·lacions similars de grans dimensions que pot provocar un efecte 
barrera de manera acumulativa; l’estudi d’impacte ambiental haurà d’avaluar-ho amb detall i 
proposar mesures preventives, correctores i compensatòries, tenint en compte que proposar 
únicament la mesura de tancaments cinegètics és insuficient.  
 
Referent a la Viabilitat hidrològica, L’Agència Catalana de l’Aigua en el seu informe conclou 
el següent: 
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-En quant al Domini Públic Hidràulic, DPH, i zona de policia, ZP. 
 

a) Les finques on es preveu ubicar la instal·lació estan situades en zona de policia 
del marge esquerra de la riera de l’Alforja . Per tant, prèviament a  la instal·lació dels 
elements que composen el nou sistema fotovoltaic, cal obtenir de mà d’aquesta 
Administració Hidràulica, la preceptiva autorització d’obres en zona de policia de lleres i serà 
en la resolució d’obres, si és el cas, on es fixaran les condicions particulars específiques a 
les quals quedarà condicionada la seva instal·lació.  
 

b) L’accés a la planta es planteja des de la carretera T-310, pel llit de la riera d’Alforja i 
el camí dels Matxos i en un trajecte de 621 m. Aquesta traça d’accés no seria viable atès 
que l’accés rodat pel llit dels cursos d’aigua de domini públic hidràulic no és permès; per tant, 
cal buscar un accés alternatiu. 
 
-Quant a l’abastament i sanejament l’actuació no ha de tenir cap incidència sobre aquests 
aspectes, en tant no demanarà aigua potable i, per tant, no generarà aigües residuals. 
 
-Quant a la inundabilitat i drenatge caldrà demostrar la compatibilitat entre la nova instal·lació 
i la hidrodinàmica de la riera d’Alforja en els termes que estableixen els articles 9, 9 bis, 9ter, 
14 i 14bis de la última modificació del reglament del Domini Públic Hidràulic, introduïda pel 
RD 638/2016 de 9 de desembre. No obstant això i atès que aquesta Agència no disposa de 
la zonificació de l’espai fluvial de la riera d’Alforja en el tram d’actuació, haurà de ser el 
promotor qui realitzi els estudis els estudis necessaris per establir aquesta zonificació de 
l’espai fluvial. La qual, segons el Reglament anteriorment esmentat, haurà de quedar 
representada en: màxima crescuda ordinària, MCO; via intens desguàs, VID; zona 
d’inundació greu, ZIG; zona de flux preferent, ZFP i zona inundable, ZI. 
 
Acaba concloent que aquestes consideracions respecte del vector aigua hauran de tenir-se 
en compte en el moment d’establir l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte 
ambiental corresponent i que, en especial, cal tenir present que cal buscar un accés a la 
nova planta que no utilitzi el llit de la riera d’Alforja.  
 
 
b) Viabilitat agrària 

 
Unió de Pagesos en el seu informe determina que el projecte afecta diverses parcel·les a 
Riudoms dedicades a cultius.  
 
Exposa que el document de Diagnòstic del territori i del medi ambient presentat només fa 
referència al criteri de classificació de la capacitat agrològica dels sòls i no té en compte la 
possible afectació a sòls d’interès agrari elevat i no aporta una anàlisi equivalent a l’anàlisi 
d'afectacions agràries i assenyala que aquest document indica que la majoria de les 
parcel·les ocupades són de classe de capacitat agrològica I dels sòls, classe en què no són 
admissibles les plantes solars. Les parcel·les tampoc no són adjacents a sòls urbanitzats, 
urbanitzables, o d’activitats autoritzades en sòl no urbanitzable, ni estan ubicades en un 
perímetre de 200 m al voltant d’aquestes zones i per tant, d’acord amb l’Informe tècnic sobre 
la protecció dels sòls d’alt valor agrològic del Departament d’agricultura (de 7 de setembre 
de 2020), queden excloses de la instal·lació de plantes solars.  
 
Així mateix les altres alternatives presentades també afecten parcel·les de cultius i no s’han 
presentat alternatives que no afectin a finques cultivades. Segons el Mapa Urbanístic de 
Catalunya, el municipi de Riudoms i el de les Borges del Camp hi ha espais amb una 
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superfície suficientment gran de “Sòl urbanitzable delimitat” que permetria instal·lar el parc 
sense que es vegi afectada la superfície de “Sòl no urbanitzable de la zona”, per tant, 
aquestes alternatives s’haurien d’explorar per ser una ubicació més idònia per 
l’emplaçament. 
 
Considera també que el projecte ha de presentar una nova ubicació que no afecti l’àmbit del 
regadiu del Pantà de Riudecanyes i alternatives d’ubicació que no afectin a terrenys 
agrícoles d’acord amb l’apartat 6 de l’informe Informe tècnic sobre la protecció dels sòls d’alt 
valor agrològic del Departament d’agricultura (de 7 de setembre de 2020) aprofitant espais 
ja alterats per l'activitat humana, i minimitzar així l'ocupació innecessària del territori, d’acord 
amb la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic, o en les teulades de les edificacions 
existents del municipi de Riudoms o d’altres municipis i/o en sòl urbanitzable no delimitat o 
en terrenys de poc valor natural i faunístic.  
 
I fa incidència sobre el fet que el projecte incorpori una anàlisi equivalent a l’anàlisi 
d'afectacions agràries que avaluï les afectacions sobre l’espai agrari i que tingui en compte 
els factors a què fa referència l'article 6.4.a, s’identifiquin els espais d’alt valor agrari i que 
contingui la informació prevista a l’article 11, ambdós articles, de la Llei 3/2019, del 17 de 
juny. Així com que l’estudi d’impacte ambiental avaluï l’impacte acumulatiu dels diversos 
projectes previstos a la zona.   
 
L’informe acaba demanant que s’emeti informe desfavorable respecte de l’emplaçament 
proposat. 

 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació determina que respecte als 
usos agrícoles afectats, l’àmbit estaria ocupat majoritàriament per fruits secs (19,71Ha, 
oliveres (6,83 Ha) , i ja en menor mesura, per terrenys forestals. 

 
Respecte a la Classe de Capacitació Agrològica dels sòls, pràcticament la totalitat de la 
superfície total afectada per la planta fotovoltaica correspon a sòls amb una Classe de 
Capacitat Agrològica I. 

 
Recorda que d’acord amb l’apartat 5 de l’Informe Tècnic publicat pel DARP , en relació als 

articles 9.1.e i 9.1.f del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 

l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovable, si que s’indica explícitament que 

en les Classes Agrològiques I i II, aquest tipus d’instal·lacions no són admissibles.  

 
Només es permetrà la instal·lació de plaques fotovoltaiques en parcel·les de Classe 

Agrològica I i II, sempre que aquestes siguin colindants a sòls urbanitzats, urbanitzables, o 

d’activitats autoritzades en sòl no urbanitzable, i en un perímetre de 200 metres al voltant 

d’aquestes zones, ja que s’entén que tenen un component lligat a l’auto proveïment. 

Continua assenyalant que, en tot cas però, caldrà presentar un estudi d’alternatives dintre 

d’aquest perímetre, per assegurar la viabilitat agrícola de la zona. Així mateix, les 

instal·lacions s’hauran d’emplaçar en els pitjors sòls dintre d’aquest perímetre i hauran de 

tenir una forma compacta per afectar el menys possible a les parcel·les del voltant que 

continuïn amb l’activitat agrària.  

 
Altrament, l’apartat 6. Anàlisis d’afectacions agràries de l’esmentat informe, entre altres, 

insisteix en el fet que no es poden implantar plantes fotovoltaiques en sòls de classe I i II, tot 

i que reconeix que en els casos en què les plantes fotovoltaiques tinguin un caràcter mixt 

(agrícola i secundàriament energètic) es podran admetre en sòls de classes IV, III, i si no 
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compromet la producció agrícola a les classes II i I.  Al respecte, l’Estudi d’alternatives i dels 

potencials impactes, manifesta que la producció agrícola actual d'unes certes parcel·les 

demostra una reducció en els últims anys, per la qual cosa la proposta de la implantació del 

projecte es realitzarà en les superfícies de parcel·les amb nul·la producció agrícola a pesar 

que es trobin catalogades com a propícies per a la seva explotació. Ara bé, segons les dades 

que disposen, en l’àmbit de la planta solar fotovoltaica, aproximadament 18 ha consten 

declarades en la DUN. Campanya 2020, en regadiu i en producció (9,44 Ha d’oliveres, 

3,37Ha de garrofers, 2,67 Ha d’ordi, 1,74 Ha d’avellaners, i en menor mesura, altres cultius. 

 
També es fa referència que en el punt 6 de citat informe, s’estableix que es totalment 

necessari que els projectes de noves plantes fotovoltaiques presentin estudis alternatius de 

localització de la instal·lació, como ara altres finques no cultivades o amb diferents tipus de 

qualitats de sòls, per tal de reduir l’afectació de la producció agrària tant com es pugui, en 

compliment, dels article 10 i 11 de la Llei 3/2019 dels Espais Agraris. En aquest sentit, cal 

fer referència a les alternatives estudiades, on tant l’Alternativa 1 com l’Alternativa 2 

(recordem que ha estat escollida l’Alternativa 3) es localitzen sobre sòls amb una capacitat 

agrològica de classe III. 

 
En conseqüència de l’anterior, no s’entra a valorar la resta de possibles afectacions al medi 
agrari. 
  
 
c) Viabilitat energètica 

 
El Departament d’Empresa i Coneixement després de revisar les dades que consten en els 
arxius i a data de l’informe, conclou el següent: 
 
ENERGIA 
 
Recorda la necessitat que el promotor obtingui, perquè se li atorgui l’autorització 
administrativa prèvia de construcció del projecte executiu, els permisos d’accés i connexió a 
les xarxes de transport o distribució corresponents. L’esmentat permís s’haurà de presentar 
conjuntament amb la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció del 
projecte executiu. 
 
Dins del terme municipal de l’emplaçament de la instal·lació de generació referenciada no 
consta cap parc eòlic o planta solar fotovoltaica sobre el terreny, en servei, amb autorització 
administrativa prèvia o en tramitació. 
 
SEGURETAT INDUSTRIAL 
 
Dins del terme municipal de l’emplaçament de la instal·lació de generació referenciada no 
consta cap establiment afectat per la Legislació vigent d’Accidents Greus. 
 
SEGURETAT MINERA 
 
Dins del terme municipal de l’emplaçament de la instal·lació referenciada hi consten els 
següents drets miners autoritzats: 
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d)   Viabilitat urbanística, territorial i del paisatge 
 
-El Servei Territorial d’Urbanisme en el seu informe conclou el següent: 

 
1. Conclusions sobre l’emplaçament i l’encaix territorial: 

 
Es considera que el projecte s’adequa al criteri de respecte a la matriu biofísica del territori, 
tenint en compte el criteri de proporcionalitat amb l’entorn i el model parcel·lari existent. 
A la vegada, l’extensió proposada es considera proporcionada amb l’entorn, a les dimensions 
dels nuclis urbans propers i en relació a l’escala del paisatge, determinada principalment pel 
mosaic que formen l’estructura agrícola-forestal del territori. 
 
La proposta d’implantació d’un parc com el proposat hauria de considerar com a mínim una 
alternativa d’emplaçament que valorés altres espais, com espais marginals, polígons 
industrials i comercials, zones periurbanes desordenades o espais situats entre 
infraestructures. 
 
Atesa l’afectació de la proposta en les finques i entorn on s’implanta, es valora que aquesta 
és coherent amb els criteris de racionalitat del territori i inserció territorial i paisatgística. 
 

2. Conclusions sobre el planejament territorial: 
 
En relació a la planta solar fotovoltaica i a la infraestructura elèctrica d’evacuació, la proposta 
és compatible amb el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, atès que es proposa 
implantar en sòl de protecció preventiva, que ha de considerar-se l’opció preferent davant 
altres per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable 
 
En qualsevol cas, la proposta requereix l’aportació del corresponent estudi d’impacte i 
integració paisatgística, d’acord amb el contingut del títol sisè de la normativa del PTPCT. 
 

3. Conclusions sobre el planejament urbanístic: 
 
D’acord amb les indicacions de la part valorativa, tant la planta solar com la línia d’evacuació, 
són compatibles amb el planejament urbanístic de Riudoms. 
 

4. Conclusions sobre el paisatge: 
 
La documentació aportada no conté l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, i en 
conseqüència no és susceptible de ser tramitat el corresponent projecte de parc solar, en 
tant no es completi la documentació amb aquest Estudi, el qual haurà de ajustar-se als 
continguts que li donen naturalesa i a les consideracions fetes a l’apartat de valoració. 
 
És preferent que, amb caràcter general, els parcs solars fotovoltaics estiguin el màxim de 
concentrats i propers als polígons industrials existents, ben delimitats, integrats 
paisatgísticament, o bé que aprofitin les instal·lacions industrials existents en els polígons 
industrials de la zona, situant-se en les seves cobertes. En aquest sentit, cal mantenir una 
adequada i gradual transició entre l’espai natural i l’artificialitzat, mantenint l’espai obert lliure 
d’edificacions i instal·lacions, i estructurat per fer-hi compatible l’ús social i l’aprofitament 
agrícola. 
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És imprescindible que s’estudiï de manera molt precisa la implantació i integració de la 
proposta en l’entorn escollit, i que s’adoptin les solucions i estratègies més adients per 
garantir la compatibilitat amb els elements identitaris i característics més representatius. 
 
 
—6 Acord 
 
Un cop feta la revisió de la documentació presentada i vistes les respostes rebudes de les 
administracions públiques, les persones i entitats consultades, d’acord amb el Decret Llei 
6/2019 de 26 de novembre de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls en les 
energies renovables, a proposta del grup de treball específic, la Ponència d’energies 
renovables formula el següent acord:   
 
Primer 
 
Emetre informe desfavorable sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Planta fotovoltaica 
Riudoms I al terme municipal de Riudoms, atès que existeixen elements determinants que, 
ja d'inici, es consideren insalvables per afectar a sòls d’alt valor agrològic.   
 
D'acord amb l’article 11.9 l’acord de no viabilitat de la Ponència en el tràmit de la consulta 
prèvia té la consideració de circumstància impeditiva de construcció de la instal·lació no 
imputable a la persona promotora als efectes d’excepció d’execució de la garantia 
econòmica per tramitar la sol·licitud d’accés a la xarxa de transport o distribució, sens 
perjudici de la resta de causes d’excepció d’execució de la garantia que prevegi la normativa 
bàsica estatal.  
 
Segon 
 
Notificar aquest Acord a l’empresa KM0 RIUDOMS 1 SL, i a l’Ajuntament afectat”. 
 
I, perquè consti, i als efectes adients, signo electrònicament aquest certificat amb el vistiplau 
del president de la Ponència d’Energies Renovables.  
 
 
El Secretari  
 
 
 
      
Jordi Solina i Angelet      Vist i plau 
Signat electrònicament      El President 
 
 
 
 
 
        Ferran Miralles i Sabadell 
        Signat electrònicament 

 


		2021-04-22T11:49:19+0200
	CPISR-1 C Jordi Solina Angelet


		2021-04-23T09:41:00+0200
	Ferran Miralles Sabadell - DNI 35072027V (SIG)




