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1. Dades bàsiques 

Consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Planta solar fotovoltaica l’Arboç 6 MWp 

Objecte del projecte 

▪ Construcció d’una planta fotovoltaica de 15.054 mòduls, 6.021,6 kWp i 8,69 ha de superfície per produir 

energia elèctrica. 

▪ Construcció de 2 inversors, amb el corresponent equip de transformació associat. 

▪ Construcció d’una línia elèctrica soterrada per a l’evacuació de l’energia generada. 

Situació 

La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a l’extrem sud-oest del terme municipal de l’Arboç, al paratge 

anomenat La Creu de Montblanc, a 165 m al nord de la subestació elèctrica de Castellet i la Gornal, a  

40 m del traçat del tren de gran velocitat i del tren convencional i a 170 m a l’oest de la indústria Saint-

Gobain Cristalería. 

Àmbit d’actuació 

Les parcel·les cadastrals afectades són les que s’indiquen tot seguit: 

 L’Arboç Castellet i la Gornal 

Planta fotovoltaica Polígon 11, parcel·la 11 - 

Línia elèctrica d’evacuació Polígon 11, parcel·la 11 i 9004 Polígon 23, parcel·la 2 

Camí d’accés Polígon 11, parcel·la 9004  

Punt de connexió (línia elèctrica existent) - Polígon 23, parcel·la 2 

Accés 

Camí existent que parteix del camí de Bellvei a Banyeres del Penedès. 

Coordenades de la parcel·la (ETRS 89 – Zona 31 Nord) 

UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y 

381.188 4.568.642 381.134 4.568.400 380.883 4.568.523 381.023 4.568.758 

381.188 4.568.469 380.979 4.568.400 380.883 4.568.587 381.088 4.568.758 

Promotor 

El promotor del projecte és la societat Solar Jupiter SL, amb NIF B-67427989, i amb domicili a Carrer 

Balmes, 188, 6a Planta, 08006, Barcelona. 

Equip redactor 

Sònia Casadevall Casas  

Llicenciada en ciències ambientals  

Col·legiada núm. 581 

Eusebi Gispert-Saüch Puigdevall 

Enginyer Superior Agrònom 

Col·legiat núm. 1.746 
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Figura 1. Situació 
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Figura 2. Mapa topogràfic i ortofotomapa de l’emplaçament 
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2. Introducció 

2.1. Objecte i contingut de la consulta prèvia 

El capítol 4 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 

l'impuls a les energies renovables, regula l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia 

elèctrica provinent d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica. A l’article 6 es detalla l’àmbit 

d’aplicació: 

“Aquest capítol és d'aplicació a les instal·lacions següents, situades sobre el terreny en sòls classificats com 

a no urbanitzables: (...) 

b) Plantes solars fotovoltaiques: instal·lacions de producció d'electricitat a partir de l'energia solar 

mitjançant l'efecte fotoelèctric, amb autoconsum o sense, d'una potència superior a 100 kW i inferior o 

igual a 50 MW, constituïdes per un conjunt de mòduls destinats a la captació de l'energia solar 

interconnectats elèctricament i amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o de distribució 

d'energia elèctrica. Formen part també de la planta solar fotovoltaica els inversors, la subestació de la 

planta, les infraestructures d'evacuació elèctrica i els accessos de nova construcció o la modificació dels ja 

existents. (...)” 

L’article 11.1 preveu que les persones interessades a implantar una planta solar fotovoltaica han de 

formular una consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables sobre la viabilitat de l’emplaçament 

projectat per a la instal·lació. 

L’article 11.2 del Decret llei 16/2019 estableix que la consulta sobre la viabilitat de l’emplaçament s’ha 

d’efectuar a través de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:  

a) Un avantprojecte on es defineixin les característiques i l’emplaçament concret (...) de les plaques 

fotovoltaiques, (...) el traçat soterrat de les línies elèctriques interiors, la línia elèctrica d’evacuació, la 

subestació del parc o de la planta, l’edifici de control, els vials d’accés i de servei i els terminis d’execució 

del projecte. 

b) Un estudi que realitzi un diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte i justifiqui l’adequació del 

projecte (...) de la planta solar fotovoltaica als criteris dels articles del 7 al 9 d’aquest Decret llei. 

c) Un estudi que justifiqui les principals alternatives considerades i que inclogui una anàlisi dels potencials 

impactes de cadascuna d’elles. 

El present document correspon al diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte de la planta 

solar fotovoltaica l’Arboç 6 MWp. Inclou també la justificació de l’adequació del projecte als criteris 

dels articles 7 i 9 del Decret llei 16/2019 (l’article 8 no és d’aplicació, ja que fa referència als parcs eòlics). 

La planta solar s’instal·larà en una finca de titularitat privada situada a l’extrem sud-oest del terme 

municipal de l’Arboç, al paratge anomenat La Creu de Montblanc, a 168 m al nord de la subestació 

elèctrica de Castellet i la Gornal, a 25 m dels traçats del tren de gran velocitat i del tren convencional i a 

138 m a l’oest de la indústria Saint-Gobain Cristalería. 
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2.2. Oportunitat i conveniència de la proposta 

A nivell europeu i estatal, l’acord de Paris de 2015 (el Clean Energy Package) i el Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, respectivament, marquen un conjunt d’objectius ambiciosos 

respecte la descarbonització de l’economia, incloent l’avenç en la implantació de les energies 

renovables. 

Per exemple, La Comissió Europea ha proposat un paquet de mesures sobre el canvi climàtic de cara al 

2020 amb la intenció de conduir a Europa pel camí d'un futur sostenible, amb una economia que generi 

poques emissions de carboni i consumeixi cada vegada menys energia. La intenció de presentar aquest 

pla és la d’aconseguir l'objectiu conegut com 20/20/20: 

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

internacional). 

▪ Estalviar el 20% del consum d'energia mitjançant una millora en l'eficiència energètica. A més, 

cada país haurà de cobrir el 10% de les necessitats del transport mitjançant biocombustibles. 

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

D’altra banda, el PNIEC contempla un objectiu del 42% de renovables sobre l’ús final de l’energia de 

cara a l’any 2030, a la vegada que preveu una penetració de les renovables en el sector de l’energia 

elèctrica d’un 74% (157 GW), dels quals 50 GW correspondrien a producció eòlica y 37 GW a producció 

solar fotovoltaica. 

A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE), aprovat el 31 de gener de 2017, 

planteja un nou escenari de tancament i abandonament dels combustibles fòssils com a font energètica, 

recollint l'objectiu específic d'assolir un sistema energètic amb energies cent per cent renovables, 

fonamentalment de proximitat, desnuclearitzat i neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 

en l'horitzó 2050. En aquesta línia, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, modificada pel Decret 

llei 16/2019, inclou objectius també ambiciosos, com el de promoure les mesures necessàries en l'àmbit 

de les energies renovables perquè el consum elèctric de Catalunya provingui -en un 50% l'any 2030 i 

un 100% l'any 2050- de fonts renovables, prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d'origen 

renovable als centres de consum.  

Per a donar compliment a aquests objectius cal un desenvolupament molt important de les energies 

renovables, que han de créixer la seva implantació de forma exponencial, ja que tot i que la intensitat 

energètica final de Catalunya ha disminuït gairebé un 21,5% en el període 2005-2017, el 

desenvolupament de les energies renovables només ha arribat a aportar un 8,5% de la demanda final 

d'energia l'any 2017, lluny del 20% que marca la UE per a l'any 2020. L'energia nuclear continua 

representant més de la meitat de la producció elèctrica de Catalunya i el sector transport, que suposa el 

42,9% del consum d'energia final de Catalunya l'any 2017, continua basant-se majoritàriament en 

combustibles derivats del petroli. En conjunt, el consum de combustibles fòssils i nuclears, sobre els 

quals es fonamenta el nostre model energètic actual, representa més del 90% del consum d'energia 

primària de Catalunya. 

Cal tenir en compte que a altres països d'Europa, amb radiacions solars mitjanes molt inferiors a les que 

rep el territori espanyol, disposen d'una infraestructura de plantes solars fotovoltaiques molt superior. 

Per la seva banda, Catalunya rep una mitjana d’insolació d’uns 1.650 kWh/m2 - any. Això fa que es trobi 

al capdavant d’Europa en quant a potencial productiu d’energia elèctrica a partir de plantes 

fotovoltaiques. Aquest fet, juntament amb les perspectives de rendiment del mercat energètic 
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renovable, fa que la implantació de camps generadors fotovoltaics sigui una prioritat per al creixement 

sostenible del territori. 

El dia 14 de maig de 2019 es va declarar la situació d’emergència climàtica a Catalunya per tal d’assolir 

els objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, d’1 d’agost. Entre els 

compromisos assolits, hi ha el de declarar instal·lacions d'interès territorial estratègic les instal·lacions 

fotovoltaiques que utilitzin sistemes de captació d'energia fotovoltaica avançats i eficients. 

El 26 de novembre de 2019, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 16/2019, de 26 de 

novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, amb la 

voluntat d’accelerar el desenvolupament dels instruments de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 

climàtic. 

La planta solar en projecte correspon a un sistema de generació elèctrica de 6 MWp mitjançant 

tecnologia solar fotovoltaica, que utilitza sistemes de captació avançats i eficients i que ha de 

contribuir a assolir els objectius indicats anteriorment. 
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3. Diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte 

3.1. Descripció general de l’àmbit d’estudi 

La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a l’extrem sud-oest del terme municipal de l’Arboç, al paratge 

anomenat La Creu de Montblanc, a 165 m al nord de la subestació elèctrica de Castellet i la Gornal, a  

40 m del traçat del tren de gran velocitat i del tren convencional, i a 170 m a l’oest de la indústria Saint-

Gobain Cristalería. 

La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a la parcel·la 11 del polígon 11 del TM de l’Arboç.  

La línia elèctrica d’evacuació connectarà a una línia elèctrica existent, tindrà una longitud de 262 m i 

anirà soterrada pel marge sud-oest de la parcel·la 11 del polígon 11 del cadastre de l’Arboç. També 

afectarà la parcel·la 9004 del polígon 11 en el punt de creuament d’un camí, així com la parcel·la 2 del 

polígon 23 del cadastre rústic de Castellet i la Gornal allà on es troba el suport de la línia existent on es 

produirà el punt de connexió. 

La parcel·la 11 (on es preveu la planta fotovoltaica i pràcticament tot el traçat de la línia elèctrica 

d’evacuació), es composa de superfícies que havien sigut cultius, però que actualment són erms (meitat 

sud de la parcel·la). La zona central i nord de la mateixa parcel·la es composen d’una gran zona de 

matollar, amb alguns arbres dispersos.  

L’accés a la planta solar fotovoltaica es preveu a través d’un camí que parteix del camí rural de Bellvei a 

Banyeres del Penedès. 

Fotografies 1, 2 i 3. Estat actual de l’àmbit del projecte 

 

Vista de l’emplaçament de la planta solar des de l’extrem est, en direcció sud-oest-nord 

 

Vista des de l’interior de la parcel·la. Foto feta des del sector oest 
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Vista de l’emplaçament de la planta solar des de l’extrem nord-oest, en direcció sud-est 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 3. Entorn de l’emplaçament 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Concretant, la parcel·la on es preveu l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica presenta un pendent 

suau però constant en direcció nord – sud. El punt més elevat, a l’extrem nord de la parcel·la objecte 

d’estudi, se situa a una cota de 127 m.s.n.m., i la cota inferior, a l’extrem sud, prop dels 117 m.s.n.m.  

En la zona afectada pel projecte no hi ha cursos fluvials. 

L’entorn de l’emplaçament es troba majoritàriament envoltat de parcel·les agrícoles, on el conreu de la 

vinya és el més abundant. Gran part de la parcel·la on es preveu la planta solar fotovoltaica es correspon 

a una zona de matollar, amb alguns arbres joves, acumulats a la part central. Al sud hi ha un camp de 

conreu actualment erm. A l’ortofotomapa s’aprecia una parcel·la de vinya a l’extrem sud de l’àmbit 

d’estudi, però en el treball de camp realitzat s’ha comprovat que les vinyes s’han arrencat recentment i 

que actualment també es tracta d’un terreny erm.  

A les proximitats hi trobem un gasoducte, la línia del tren de gran velocitat (línia Aragó - Barcelona -

Figures Vilamalla) i el traçat del tren convencional (línia Sant Vicenç Calders-L'Hospitalet Llobregat). A 

prop de l’àmbit d’estudi, tot i que ja a l’altra banda de la vies del tren (accessible per dos camins rurals 

creuen les vies de tren mitjançant un pas superior), hi trobem la subestació de Castellet i la Gornal i dues 

zones industrials. 

Figura 4. Vista d’ocell de l’entorn de l’emplaçament 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de ©Google Earth 

  



 

18 

  

 

3.2. Identificació dels factors del medi ambient potencialment limitants 

El present apartat té per objectiu destacar aquells factors del medi ambient potencialment limitants que 

s’han identificat prèviament al desenvolupament del projecte, i establir la seva importància relativa a les 

necessitats concretes d’execució i operació d’una planta solar fotovoltaica com la projectada. 

Per tal de facilitar una comprensió ràpida dels factors limitants i del seu grau d’incidència en el 

desenvolupament del Projecte, s’ha confeccionat una escala de color segons si la incidència és nul·la o 

insignificant, lleu, moderada o estricta. 

Per aquells factors del medi que tinguin algun tipus d’incidència (condicionants territorials pel projecte 

de la planta solar fotovoltaica l’Arboç 6 MWp), es desenvolupa una breu descripció en els apartats 

següents. 

Taula 1. Condicionants territorials 

Nul·la o insignificant     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte Limitació dins del l’àmbit d’estudi Incidència 

F
ís

ic
 

Aire i factors 

climàtics  

Contaminació 

atmosfèrica 
Caracterització a l’apartat 3.3.1.1 Lleu 

Contaminació 

lumínica 
Caracterització a l’apartat 3.3.1.1 Lleu 

Contaminació 

acústica 
Caracterització a l’apartat 3.3.1.1 Lleu 

Canvi climàtic Canvi climàtic Caracterització a l’apartat 3.3.1.2 Lleu 

Sòl i subsòl  

Geomorfologia  Caracterització a l’apartat 3.3.1.3 Lleu 

Litologia 

El projecte se situa sobre Dipòsits 

sedimentaris del Quaternari: Ventalls 

al·luvials antics. (Era: Cenozoic – Període: 

Quaternari – Època: Plistocè). Codi Qv (Mapa 

geològic comarcal 1:50.000, ICGC). 

Nul·la o poc 

significativa 

Edafologia 

Segons el Mapa de sòls de Catalunya 

1:25.000 (ICGC) el projecte es troba sobre un 

complex de Calcixerepts petrocàlcics. 

Nul·la o poc 

significativa 

Elements d’interès 

geològic 

No hi ha elements d’interès geològic dins 

l’àmbit d’estudi ni a les seves proximitats. El 

més proper és la geozona anomenada 

“Miocè de Castellet i La Gornal”, situada a  

2 km en direcció sud-est. 

Nul·la o poc 

significativa 

Aigua  Hidrologia superficial 

No hi ha cap curs fluvial dins l’àmbit afectat 

pel projecte ni a les seves proximitats. El més 

proper, el Torrent de la Pallisseta, se situa a 

353 m en direcció sud-est, a l’altra banda del 

traçat dels ferrocarrils. El projecte pertany 

territorialment a la conca de les rieres de 

Calafell-Torredembarra (extrem est). 

Nul·la o poc 

significativa 
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Nul·la o insignificant     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte Limitació dins del l’àmbit d’estudi Incidència 

Hidrologia 

subterrània 
Caracterització a l’apartat 3.3.1.4 Lleu 

B
io

d
iv

e
rs

it
a
t 

Vegetació 
Cobertura vegetal 

actual 
Caracterització a l’apartat 3.3.2.1 Lleu 

Fauna i flora 

Hàbitats faunístics i 

principals espècies 

presents  

Caracterització a l’apartat 3.3.2.2 Lleu 

Especies amenaçades 

i d’especial interès 

El projecte de la planta solar no es troba dins 

de cap àrea d’interès faunístic i/o florístic 

(Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Nul·la o poc 

significativa 

Avifauna Caracterització a l’apartat 3.3.2.3 Lleu 

Espais naturals 

i protegits 

Sistema d’espais 

naturals protegits 

(ENPE, PEIN i 

XN2000) 

El projecte de la plata solar no es troba dins 

cap espai natural protegit. 

La zona de la xarxa natura 2000 més propera 

és les Serres del Litoral Central (ZEC i ZEPA 

ES5110013), situada a uns 7 km al oest. 

Aquesta zones es també espai inclòs al PEIN 

(el Foix).  

Nul·la o poc 

significativa 

Hàbitats d’Interès 

Comunitari (HIC) 

Dins l’àmbit afectat pel projecte no hi ha cap 

HIC delimitat segons les bases 

cartogràfiques del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. El més proper és l’HIC pinedes 

mediterrànies (codi 9540, No Prioritari) i se 

situa a uns 400 m a l’oest. 

Nul·la o poc 

significativa 

Altres figures 

Dins l’àmbit d’estudi ni a les seves 

proximitats no hi ha cap altre tipus de figura 

de protecció o de reconeixement de l’interès 

o de la importància ambiental (àrees 

d’importància per a les aus o IBAs, Zones 

humides, plans de recuperació o zones amb 

flora amenaçada).  

Nul·la o poc 

significativa 

S
o

ci
o

e
co

n
ò

m
ic

 

Població  

Municipis afectats 

Les parcel·les on es preveu la implantació de 

la planta solar fotovoltaica pertanyen 

íntegrament al TM de l’Arboç (municipi de la 

comarca del Baix Penedès, província de 

Tarragona). Les parcel·les se situen a l’extrem 

sud del TM, a prop del límit amb el TM de 

Castellet i la Gornal (municipi de l’Alt 

Penedès, província de Barcelona).  

L’extrem final de la línia d’evacuació se situa 

ja dins el TM de Castellet i la Gornal.  

Nul·la o poc 

significativa 

Nuclis urbans o 

habitatges propers  
Caracterització a l’apartat 3.3.3.1.1 Lleu 
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Nul·la o insignificant     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte Limitació dins del l’àmbit d’estudi Incidència 

Economia  

Activitat econòmica Caracterització a l’apartat 3.3.3.2.1 Lleu 

Mineria 

El projecte de la planta solar no es troba dins 

de cap àrea afectada per cap explotació 

minera en actiu ni abandonada segons les 

capes consultades del Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Tampoc hi ha cap 

zona de prospecció ni catalogada segons el 

Catastro Minero del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme.  

Nul·la o poc 

significativa 

Forests d’utilitat 

pública  

No hi ha cap forest d’utilitat pública dins 

l’àmbit afectat pel projecte ni a les seves 

proximitats  

Nul·la o poc 

significativa 

Recursos turístics y 

recreatius 
Caracterització a l’apartat 3.3.3.2.2 Lleu 

Bens materials  

Infraestructures i 

serveis existents 
Caracterització a l’apartat 3.3.3.3.1 Lleu 

Infraestructures i 

serveis en projecte 
Caracterització a l’apartat 3.3.3.3.2 Lleu 

Patrimoni cultural 

Dins l’àmbit d’estudi ni a les seves 

proximitats no hi ha cap element del 

patrimoni paleontològic ni arqueològic 

catalogat segons la consulta realitzada al 

Visor Mapa dels jaciments arqueològics de 

Catalunya, consultable al Geoportal del 

Patrimoni Cultural del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

En visita sobre el terreny s’ha identificat una 

construcció de pedra seca a l’extrem oest de 

la parcel·la, però ja fora de l’àmbit 

d’afectació, a uns 8 m dels límits de la 

implantació de la planta solar fotovoltaica.  

 

Nul·la o poc 

significativa 

Camins ramaders 
No hi ha cap camí ramader afectat pel 

projecte ni a les seves proximitats. 

Nul·la o poc 

significativa 

P
a
is

a
tg

e
 

Paisatge 

Caracterització 

segons el catàleg del 

paisatge 

Caracterització a l’apartat 3.3.4 Lleu 
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Nul·la o insignificant     Lleu     Moderada      Estricta 

Medi Factor Aspecte Limitació dins del l’àmbit d’estudi Incidència 

R
is

co
s 

Riscos naturals  

Risc d’erosió  

L’àmbit d’estudi no presenta un risc d’erosió 

significatiu. Segons l’Inventari Nacional 

d’Erosió de Sòls (INES) la taxa d’erosió 

laminar de la superfície afectada pel projecte 

es troba entre 0-10 tn/ha/any (baixa).  

Nul·la o poc 

significativa 

Inundabilitat 

El projecte no queda afectat per zones 

inundables. La zona probable d’inundabilitat 

més propera és el torrent de la Pallisseta i els 

seus entorns propers. Segons la cartografia 

de referència (Delimitació de la zona 

potencialment inundable segons criteris 

geomorfològics), aquesta zona probable 

d’inundabilitat es troba a uns 200 m a l’est 

de l’emplaçament, coincidint amb al 

capçalera del torrent. 

Nul·la o poc 

significativa 

Risc d’incendi forestal Caracterització a l’apartat 3.3.5.1.1 Lleu 

Risc Sísmic  

La major part de l’àmbit d’estudi se situa 

dins el TM de l’Arboç, que presenta uns risc 

sísmic d’intensitat VI. El TM de Castellet i la 

Gornal (on hi ha l’extrem final de la línia 

elèctrica d’evacuació), presenta un risc sísmic 

de VI-VII. Tot i això, atesa la naturalesa de les 

instal·lacions previstes, el risc es considera 

poc rellevant.  

Nul·la o poc 

significativa 

Riscos naturals  Risc per vent  

La major part de l’àmbit d’estudi se situa dins 

el TM de l’Arboç, que presenta uns risc de 

perillositat per vent de nivell 7 (dies a l’any de 

mitjana que es produeix una ratxa màxima de 

20 m/ s en el municipi). El TM de Castellet i la 

Gornal (on hi ha l’extrem final de la línia 

elèctrica d’evacuació), presenta un de 

perillositat per vent de nivell 10 (dies a l’any 

de mitjana que es produeix una ratxa màxima 

de 20 m/ s en el municipi).  

Nul·la o poc 

significativa 

Riscos 

antròpics 

Riscos tecnològics Caracterització a l’apartat 3.3.5.2.1 Lleu 

Contaminació per 

nitrats 
Caracterització a l’apartat 3.3.5.2.2 Lleu 

Font: elaboració pròpia  
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3.3. Descripció del condicionants territorials pel projecte de la planta 

solar fotovoltaica l’Arboç 6 MWp 

3.3.1. Medi físic 

3.3.1.1. Aire i factors climàtics 

Contaminació atmosfèrica 

La contaminació o nivells d’immissió tenen efectes sobre la salut i el medi. Com a resultat d'avaluar 

aquests efectes s’estableix el grau de qualitat de l’aire, que és inversament proporcional a la 

contaminació (a més contaminació menys qualitat). 

La legislació de referència per l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Llei 34/2007, de 15 de novembre, 

de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, i el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 

qualitat de l’aire. Aquestes normes estableixen els objectius de qualitat de l’aire per a cada contaminant: 

Diòxid de Sofre (SO2); Diòxid de Nitrogen i Òxids de Nitrogen (NO2 i NOx); Partícules en suspensió de 

diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10); Ozó (O3); Plom (Pb); Monòxid de Carboni (CO); Benzè (C6H6); 

Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micròmetres (PM2.5); Sulfur d’Hidrogen (H2S); Clor 

(Cl2); Clorur d’Hidrogen (HCl); Arsènic (As); Cadmi (Cd); Níquel (Ni); i Benzo(a)pirè (BaP). 

A Catalunya la qualitat de l'aire s’avalua a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que utilitza 

dades recollides amb la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

La legislació vigent estableix que cal avaluar la qualitat de l'aire per zones. Per això el territori català es 

divideix en 15 zones de qualitat de l'aire (ZQA). Aquestes zones estan definides per tal que la seva 

superfície presenti unes característiques similars pel que fa a la qualitat de l’aire considerant elements 

com: l’orografia, la climatologia, la densitat de població, el volum d’emissions industrials i de transport.  

La zona afectada pel projecte de la planta solar fotovoltaica l’Arboç pertany a la ZQA 3 (Penedès-Garraf). 

Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica més properes són les 

de l'Arboç (CEIP Sant Julià), situada a 1,4 km de distància, i Castellet i la Gornal (Clariana), situada a  

3,4 km.  

A continuació s’exposa una taula el resum dels contaminants mesurats en aquestes dues estacions els 

darrers 5 anys (consultable a www.qualitatdelarie.cat): 

Taula 2. Contaminants mesurats a l’estació de l'Arboç (CEIP Sant Julià) 

Punt de mesurament 
mètode 

d'anàlisi 
%dades 

Mitjana anual 
Unitat (màx. valor) 

2018 2017 2016 2015 2014 

Partícules en suspensió <10 

micres (PM10) 

manual / 

gravimetria 
48 19 22 21 25 21 µg/m³ (màx. 40) 

Font: www.qualitatdelarie.cat 

Taula 3. Contaminants mesurats a l’estació de Castellet i la Gornal (Clariana) 

Punt de mesurament 
mètode 

d'anàlisi 
%dades 

Mitjana anual 
Unitat (màx. valor) 

2018 2017 2016 2015 2014 

Diòxid de nitrogen (NO2)  94 14 15 13 13 10 µg/m³ (màx. 40) 

Diòxid de sofre (SO2)  93 2 2 2 2 2 µg/m³ 

Font: www.qualitatdelarie.cat 

http://www.qualitatdelarie.cat/
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En els darrers 5 anys, a les dues estacions més properes a l’àmbit del projecte, els nivells de qualitat de 

l'aire mesurats pel diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, i les partícules en suspensió de diàmetre inferior 

a 10 micres, són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. 

En general, a la Zona de Qualitat de l'Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l'aire mesurats 

pel el monòxid de carboni, les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el 

plom també són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. 

Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors objectiu 

establerts a la legislació. 

Respecte als nivells d’ozó troposfèric, no s’ha superat ni el llindar d’informació horari a la població, ni el 

llindar d’alerta, ni el valor objectiu per a la protecció de la salut. En canvi, sí que s’ha superat el valor 

objectiu per a la protecció de la vegetació al punt de Vilafranca del Penedès. 

Pel que fa a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari d'emissions i les 

condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire 

establerts a la normativa vigent. 

Contaminació lumínica 

La contaminació lluminosa ve regulada pel compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn i del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 

desplegament de la Llei 6/2001. 

D’acord amb la nota informativa sobre la derogació del Decret 82/2005, de 3 de maig, publicada el 5 de 

desembre de 2011 al DOGC núm. 6019, la normativa de referència sobre la contaminació lluminosa és, 

a més de la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03. 

La prevenció de la contaminació lluminosa ha de portar-se a terme buscant l'equilibri i assegurant que 

una major protecció del medi nocturn es faci tot garantint alhora una il·luminació suficient a les zones 

de treball per tal que s'hi puguin desenvolupar les activitats humanes amb tota normalitat i seguretat. 

El Mapa de protecció envers la contaminació lumínica, aprovat per la Resolució TES/1536/2018, de 29 

de juny, d’acord amb la disposició addicional setena del Decret 190/2015, substitueix el Mapa de la 

protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya aprovat el 19 de desembre de 2007. La 

zonificació es fa en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn envers la contaminació lumínica. 

El mapa preveu diverses zones de protecció, atenent d'una banda la necessitat de mantenir una correcta 

il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l’altra, la protecció -tant 

com sigui possible- dels espais naturals i la visió natural del cel a la nit. 
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Figura 5. Zonificació segons la protecció envers la contaminació lluminosa 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de protecció envers la contaminació lumínica (versió 2018, DTS) 

D’acord amb l’article 5 del Decret 190/2015, les zones de protecció són les següents: 

1. Les zones E1, amb una protecció màxima de la contaminació lumínica, són les àrees incloses al 

Pla d’espais d’interès natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; les platges, les costes i 

les ribes d’aigües continentals, no integrades en els nuclis de població o en nuclis industrials 

consolidats, i també les àrees que el departament competent en matèria de medi ambient 

aprova amb aquest nivell de protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se 

situen. 
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2. Les zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, són les àrees que el 

planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable, fora de les zones E1, i també les 

àrees que el departament competent en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell de 

protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen. 

3. Les zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, són les àrees que el 

planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte les àrees que són zona 

E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’ús intensiu durant la nit per l’alta 

mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats en sòl no 

urbanitzable, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria 

de medi ambient aprova. 

La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts de referència, zones E1 o zones aquàtiques 

marines i continentals ha de ser especialment respectuosa per evitar efectes pertorbadors en el 

medi. 

4. Les zones E4, amb una protecció menor de la contaminació lumínica, són de sòl urbà d’ús 

intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o 

d’oci, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria de medi 

ambient aprova. No es poden classificar com a zona E4 els espais que estan a menys de 2 km 

d’una zona E1. 

En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany la il·luminació, l’ús a 

què va destinada la instal·lació i el seu horari de funcionament es determina el tipus i les característiques 

de la il·luminació que s'hi pot instal·lar. 

Segons el mapa vigent (veure figura anterior), l’àmbit del projecte en estudi se situa íntegrament dins 

de la zona E2 (de protecció alta).  

Contaminació acústica 

La legislació vigent en matèria de soroll és la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, reglamentada pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos. 

L’article 9 de la Llei 16/2002 estableix que “els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica 

amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les 

zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la 

capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del 

municipi respectiu”. 

Els mapes de capacitat acústica s’han d'elaborar i representar seguint els criteris que estableix el Decret 

245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 

acústica, modificat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de soroll i zones 

especials: ZEPQA (zones d'especial protecció de la qualitat acústica), ZARE (zones de règim especial). 

Els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la 

població. El mapa de capacitat acústica del municipi de l’Arboç va ser aprovat el 29 d’octubre de l’any 

2015. 
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Figura 6. Mapa de capacitat acústica municipal 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Visor dels Mapes de capacitat acústica municipals (2019, DTS) 

Taula 4. Zonificació acústica del territori 

Zonificació acústica del territori 
Valors límit d'immissió en dB(A) 

Ld (7 h . 21 h) Le (21 h . 23 h) Ln (23 h . 7 h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le i Ln: índexs d'immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 
Valors límit d'immissió en dB(A) 

Ld (7 h . 21 h) Le (21 h . 23 h) Ln (23 h . 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espais d'interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents 
65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d'espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d'infraestructures de transport o altres equipaments públics 
- - - 

Ld, Le i Ln: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Valors d'atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a habitatges 

existents en el medi rural (A3), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A). 

Font: Annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre 

Tenint en compte l’ús del sòl de la zona afectada pel projecte, els valors límits d’immissió serien els 

corresponents a la zona de sensibilitat acústica alta (A). Ara bé, a l’est de les parcel·les afectades pel 

projecte hi troben el tren de gran velocitat i la zona industrial, que són zones de sensibilitat acústica 

baixa (C). 

3.3.1.2. Canvi climàtic 

El novembre de 2012, la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 

Climàtic (ESCACC) per l’horitzó 2013-2020. Tal com s’indica en la introducció del document “En el seu 

últim informe presentat el 2007, el Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC en anglès) 

ha determinat que l’origen de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, ja inqüestionable, és 

fonamentalment antròpic”. 

L’objectiu estratègic de l’ESCACC és esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic. Per 

aconseguir-ho es defineixen dos objectius operatius, de caire més genèric, basats en la generació i 

transferència de coneixement, per una banda, i en l’augment de la capacitat adaptativa, per l’altra. 

Segons s’indica a l’ESCACC a Catalunya l’augment de la temperatura mitjana anual ha estat d’uns  

0,24 ºC per dècada per al període 1950-2011, de forma més acusada a l’estiu (fins a 0,35 ºC per dècada). 

Els canvis sobre les precipitacions, però, són molt més difícils d’establir o constatar de forma clara, 

especialment per gran variabilitat pluviomètrica estacional i interanual en l’àmbit mediterrani, a més de 

la seva característica distribució espacial irregular. Tanmateix, per al període 1950-2011, s’ha observat 

una reducció de la precipitació a l’estiu del 5,4% per dècada. 
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A Catalunya, el projecte Generació d’Escenaris amb alta resolució a Catalunya - ESCAT 2011-2012, que 

parteix de la signatura d’un conveni de col·laboració del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) amb 

el Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) per a l’ús del 

superordinador Mare Nostrum, inclou projeccions climàtiques amb alta resolució. Segons aquest estudi, 

a la zona litoral i prelitoral els resultats són els que s’indiquen a la taula següent: 

Taula 5. Resum dels resultats del projecte ESCAT de l’SMC Litoral i Prelitoral 

Variables climàtiques analitzades  

La Tª de l'aire a 2 m augmenta la mitjana anual +4,4ºC en 100 anys (escenari A2) 

La Tª de l'aire a 2 m augmenta la mitjana anual +2,3ºC en 100 anys (escenari B1) 

A finals de segle la Tª mitjana anual podria arribar a +4,5ºC (escenari A2) 

La precipitació no presenta cap tendència estadísticament significativa 

Velocitat mitjana del vent a 10 m disminueix -3% en 100 anys (escenari A2) 

Velocitat mitjana del vent a 10 m disminueix -2,3% en 100 anys (escenari B1) 

La humitat relativa no presenta cap tendència estadísticament significativa. 

Escala estacional  

Estiu 

A finals de segle la Tª de l'aire mitjana podria augmentar +4ºC (escenari A2) 

A finals de segle la precipitació podria reduir-se un -60% (escenari A2) 

Primavera 

A finals de segle la precipitació es projecta una reducció d'un -11% - 18%. 

Tardor  

Grans incerteses en la precipitació. 

Fenòmens extrems 

Augment dels mesos secs i augment dels períodes de sequera 

Reducció important dels mesos molt freds 

Gran augment de freqüència dels mesos molt càlids 

Els mesos poc ventosos incrementaran la probabilitat d'ocurrència 

Augment dels mesos humits 

Font: Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC). Horitzó 2013-2020 

3.3.1.3. Sòl i subsòl 

Geomorfologia 

El projecte de planta solar en estudi se situa a la plana del Penedès, situada a l’extrem occidental de la 

Depressió Prelitoral Catalana. Tanmateix, el relleu no coincideix amb el d’una plana autèntica, sinó que 

presenta una topografia trencada per la presència de petites serres i turons amb uns pendents mot 

suavitzats. 

Concretant, les parcel·les on es preveu l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica presenta un 

pendent suau però constant en direcció nord – sud. El punt més elevat, a l’extrem nord de les parcel·les 

objecte d’estudi, se situa a una cota de 127 m.s.n.m., i la cota inferior, a l’extrem sud, prop dels  

117 m.s.n.m. La pendent mitjana és del 4,4%. 
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Figura 7. Geomorfologia i perfil de les parcel·les objecte d’estudi 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica a escala 1:5.000 i del model digital del terreny elaborat a partir de les dades 

LIDAR (2a cobertura) de l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 
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3.3.1.4. Aigua 

Hidrologia subterrània 

El parc fotovoltaic en projecte se situa sobre l’aqüífer de les sorres de Santa Oliva. Es tracta d’un aqüífer 

semiconfinat, porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) 

Aquest forma part de l’aqüífer protegit del Baix Penedès, protegit segons el Decret 328/1988, d'11 

d'octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats 

hidrogeològiques. 

3.3.2. Biodiversitat 

3.3.2.1. Vegetació 

Cobertura vegetal actual 

Segons la capa d’hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, el recinte de la planta solar 

projectada s’inclou dins els hàbitats Matollars (codi 92), Vinyes (codi 133) i Altres conreus herbacis (codi 

139). Es tracta d’una zona amb predomini del mosaic agrícola, on els conreus principals són la vinya, 

l’olivera i els conreus herbacis.  

En el treball de camp realitzat s’ha comprovat que la meitat nord de la parcel·la on es preveu 

l’emplaçament de la planta fotovoltaica està ocupada per una zona improductiva, bàsicament de 

matollar.  

Fotografia 4. Zona de matollar a la zona central i nord de l’àmbit d’estudi 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

A la meitat sud de l’àmbit d’estudi, la cartografia de referencia indica la presencia d’una parcel·la de 

vinya i una altre de conreu herbaci de secà. Durant el treball de camp s’ha comprovat que aquestes 

parcel·les agrícoles actualment són improductives, i que són camps sense cultivar, erms. 
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Fotografia 5. Zona de cultiu actualment erma (antic camp d’herbacis extensius i de vinya) 

  

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

A la zona de matollar i als marges i vores de camins hi trobem vegetació herbàcia ruderal, i especies 

arbustives on s’observa la presència de ginesta (Spartium junceum), esbarzer (Rubus ulmifolius), 

esparreguera (Asparagus acutifolius), aladern de fulla ample (Phillyrea latifolia), aladern de fulla esteta 

(Phillyrea angustifolia), llentiscle (Pistacia lentiscus), garric (Quercus coccifera), matapoll (Daphne 

gnidium), romaní (Rosmarinus officinalis), farigola (Thymus vulgaris), gatosa (Ulex parviflorus) i esteperola 

(Cistus clusii), entre d’altres. 

Fotografia 6. Olivera (Olea europaea) Fotografia 7. Garric (Quercus coccifera) 

  

Fotografia 8. Esparraguera (Asparagus acutifolius) Fotografia 9. Romaní (Rosmarinus officinalis) 

  

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 
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En els marges i zones ermes s’observa la presencia de diverses especies arvenses i ruderals com per 

exemple ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), fonoll (Foeniculum vulgare), panicals (Eryngium sp.) i 

olivarda (Dittrichia viscosa) i gramínies vàries.  

Pel que fa als arbres, s’observen alguns peus joves i aïllats i dispersos de pins (Pinus halepensis), oliveres 

(Olea europaea), alzina (Quercus ilex) i ametller (Prunus dulcis). 

Fotografia 10. Gatosa (Ulex parviflorus) Fotografia 11. Alzina (Quercus ilex) 

  

Fotografia 12. Farigola (Thymus vulgaris) Fotografia 13. Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

  

Fotografia 14. Aladern de fulla ample  

(Phillyrea latifolia) Fotografia 15. Esteperoles (Cistus clusii) 
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Fotografia 16. Esbarzers (Rubus ulmifolius) i al 

fons alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus halepensis) 

Fotografia 17. Fonoll (Foeniculum vulgare) 

i fenàs (Brachypodium sp.) 

  

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

Figura 8. Mapa de cobertes del sòl 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’adaptació de la capa de cobertes del sòl de Catalunya (CREAF) 



 

34 

  

 

El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) és una cartografia temàtica d'alta resolució dels 

principals tipus de cobertes del sòl a Catalunya (boscos, conreus, zones urbanitzades, etc.). A la pàgina 

anterior s’adjunta la figura amb el MCSC de l’àmbit d’estudi. En aquest cas aquest Mapa s’ha adaptat a 

la realitat del terreny, ja que segons aquestes capes l’àmbit de la parcel·la afectava a un camp de cereals 

i de vinyes, però s’han comprovat sobre el terreny que aquests cultius s’han abandonat i que actualment 

és una zona erma.  

3.3.2.2. Flora i fauna 

Hàbitats faunístics i principals espècies presents 

La diversitat faunística es veu condicionada per l’estructura dels hàbitats presents i la reduïda superfície 

de l’àmbit d’estudi. La combinació d’espais erms i petits boscos galeria (de pi blanc principalment) 

faciliten la presència d’aquelles espècies que són típiques d’hàbitats oberts i també forestals. La manca 

d’ecosistemes aquàtics, esteparis o rupícoles fa que espècies típiques d’aquests ambients, moltes d’elles 

amenaçades en el cas dels ocells, no hi siguin presents.  

Alguns exemples serien la serp verda (Malpolon monspessulanus), la perdiu (Alectoris rufa), el xoriguer 

(Falco tinnunculus), la puput (Upupa epops), l’abellerol (Merops apiaster), l’alosa (Alauda arvensis), el 

cotoliu (Lullula arborea), la cogullada vulgar (Galerida cristata), el trist (Cisticola juncidis), etc... De 

mamífers podem trobar diverses espècies com per exemple el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre 

(Lepus europaeus), l’eriço comú (Erinaceus europaeus), eriçó clar (Atelerix algirus), el porc senglar (Sus 

scrofa) o el teixó (Meles meles), així com diverses espècies de micromamífers o quiròpters. 

L’existència d’exemplars arboris aïllats, principalment exemplars joves de pi blanc, olivera o alzina, 

presents a la zona central de les parcel·les on es preveu la planta solar fotovoltaica, ajuden a incrementar 

la diversitat d’espècies; tudó (Columba palumbus), gaig (Garrulus glandarius), capsigrany (Lanius 

senator), així com diverses especies de passeriformes (gafarró, verdum, cadernera, cruixidell, etc.), 

mallerengues o especies típiques de matollars i sotaboscs com els tallarols o tallaretes. 

La proximitat del nucli urbà de l’Arboç, zones agrícoles, i infraestructures viaries, afavoreix també la 

presència d’espècies antropòfiles; pardal, estornell, orenetes, falciots, còrvids, columbiformes, etc. 

Inventari faunístic  

S'ha consultat la informació publicada pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en 

l'Inventari Nacional de Biodiversitat. La quadrícula consultada (31TCF86) de 10 x 10 km, té 153 espècies 

presents. Segons la consulta al Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya 

i Universitat de Barcelona), al quadrant CF86 (on pertany l’àmbit d’estudi), hi ha llistats un total de 291 

taxons de vertebrats. Cal tenir en compte que el quadrant també agafa la línia de la costa i moltes de 

les espècies llistades son marines o típiques de la costa. Tenint en compte que l’àmbit d’estudi es troba 

al límit nord del quadrant, també s’ha realitzat consulta d’espècies per al quadrant situat al nord (el 

quadrant CF87). En aquest altre quadrant (també de 10x10 km), el nombre de taxons de vertebrats ja és 

de 157 i ja es considera més assimilable al que és l’àmbit d’estudi i el seu entorn més immediat (s’han 

marcat en gris aquelles especies típiques d’ambients aquàtics i que es considera que difícilment estaran 

presents dins l’àmbit d’estudi i també subespècies). 
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Taula 6. Vertebrats presents al quadrant CF87 (proper a l’àmbit d’estudi) 

Vertebrats presents al quadrant CF87  

1.- Accipiter gentilis (astor) 

2.- Accipiter nisus (esparver) 

3.- Acrocephalus arundinaceus (balquer) 

4.- Aegithalos caudatus (mallerenga cuallarga) 

5.- Alectoris rufa (perdiu) * 

6.- Alytes obstetricans (tòtil) 

7.- Anas crecca (xarxet comú) 

8.- Anas platyrhynchos (ànec collverd) 

9.- Anguis fragilis (vidriol) 

10.- Apus (falciot) 

11.- Apus melba (ballester) 

12.- Aquila fasciata (àguila cuabarrada) 

13.- Athene noctua (mussol comú) 

14.- Bubo (duc) 

15.- Bufo calamita (gripau corredor) 

16.- Bufo spinosus (gripau comú) 

17.- Buteo (aguilot comú) * 

18.- Buteo subsp. buteo (aguilot comú) 

19.- Capreolus (cabirol) 

20.- Caprimulgus europaeus (enganyapastors) 

21.- Caprimulgus ruficollis (siboc) 

22.- Carduelis (cadernera) * 

23.- Carduelis chloris (verdum) 

24.- Certhia brachydactyla (raspinell comú) 

25.- Cettia cetti (rossinyol bord) 

26.- Chroicocephalus ridibundus (gavina riallera) 

27.- Circaetus gallicus (àguila marcenca) 

28.- Circus aeruginosus (arpella vulgar) 

29.- Circus cyaneus (arpella pàl·lida) 

30.- Cisticola juncidis (trist) 

31.- Clamator glandarius (cucut reial) 

32.- Columba livia (colom roquer) 

33.- Columba oenas (xixella) 

34.- Columba palumbus (tudó) * 

35.- Coronella girondica (serp llisa meridional) 

36.- Corvus corax (corb) 

37.- Corvus corone (cornella) 

38.- Corvus monedula (gralla) 

39.- Coturnix (guatlla) 

40.- Cuculus canorus (cucut) 

41.- Cyanistes caeruleus (mallerenga blava) 

42.- Delichon urbicum (oreneta cuablanca)  

43.- Dendrocopos major (picot garser gros) 

83.- Motacilla alba (cuereta blanca) * 

84.- Motacilla cinerea (cuereta torrentera) 

85.- Muscicapa striata (papamosques gris) 

86.- Mustela nivalis (mostela)  

87.- Myotis capaccinii (ratpenat de peus grans) 

88.- Myotis daubentoni (ratpenat d’aigua) 

89.- Myotis emarginatus (ratpenat d’orelles dentades) 

90.- Myotis escalerai (ratpenat gris ibèric) 

91.- Myotis (ratpenat rater gros) 

92.- Natrix astreptophorus (serp d’aigua) 

93.- Natrix maura (serp de collaret) 

94.- Oenanthe hispanica (còlit ros) 

95.- Oriolus (oriol) 

96.- Oryctolagus cuniculus (conill de bosc) * 

97.- Otus scops (xot) 

98.- Parus major (mallerenga carbonera) * 

99.- Passer domesticus (pardal comú) * 

100.- Passer montanus (pardal xarrec) 

101.- Pelobates cultripes (gripau d’esperons) 

102.- Pelodytes punctatus (gripauet, granoteta de 

punts) 

103.- Pelophylax perezi (granota verda) 

104.- Periparus ater (mallerenga petita) 

105.- Petronia (pardal roquer) 

106.- Phoenicurus ochruros (cotxa fumada) * 

107.- Phylloscopus bonelli (mosquiter pàl·lid) 

108.- Phylloscopus collybita (mosquiter comú) * 

109.- Phylloscopus collybita subsp. Collybita 

(mosquiter comú) 

110.- Pica (garsa) * 

111.- Picus viridis (picot verd) 

112.- Pipistrellus kuhlii (pipistrel·la de vores clares) 

113.- Pipistrellus kuhlii/nathusii (pipistrel·la dels 

Nathusius) 

114.- Pipistrellus (pipistrel·la comuna) 

115.- Pipistrellus pygmaeus (pipistrel·la nana) 

116.- Hypsugo savii (ratpenat muntanyenc) 

117.- Plecotus austriacus (ratpenat orellut gris) 

118.- Prunella modularis (pardal de bardissa) 

119.- Psammodromus algirus (sargantana cuallarga) 

120.- Ptyonoprogne rupestris (roquerol) 

121.- Rattus norvegicus (rata comuna) 

122.- Regulus ignicapilla (bruel) 
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Vertebrats presents al quadrant CF87  

44.- Emberiza calandra (cruixidell) 

45.- Emberiza cia (sit negre) 

46.- Emberiza cirlus (gratapalles) 

47.- Emberiza hortolana (hortelà) 

48.- Eptesicus serotinus (ratpenat dels graners) 

49.- Erinaceus europaeus (eriçó comú) 

50.- Erithacus rubecula (pit-roig) 

51.- Falco columbarius (esmerla) 

52.- Falco peregrinus (falcó pelegrí) 

53.- Falco subbuteo (falcó mostatxut) 

54.- Falco tinnunculus (xoriguer) * 

55.- Ficedula hypoleuca (mastegatatxes) 

56.- Fringilla coelebs (pinsà comú) * 

57.- Galerida cristata (cogullada vulgar) 

58.- Galerida theklae (cogullada fosca) 

59.- Gallinula chloropus (polla d’aigua) 

60.- Garrulus glandarius (gaig) 

61.- Genetta (geneta) 

62.- Hemorrhois hipocrepis (serp de ferradura) 

63.- Hippolais polyglotta (bosqueta vulgar) 

64.- Hirundo rustica (oreneta vulgar) 

65.- Hyla meridionalis (reineta) 

66.- Jynx torquilla (colltort) 

67.- Lanius meridionalis (gavià argentat)  

68.- Lanius senator (capsigrany) 

69.- Lepus europaeus (llebre comuna) 

70.- Lepus granatensis (llebre ibèrica) 

71.- Linaria cannabina (passarell comú) 

72.- Lophophanes cristatus (mallerenga emplomallada) 

73.- Lullula arborea (cotoliu) 

74.- Luscinia megarhynchos (rossinyol comú) 

75.- Malpolon monspessulanus (serp verda) 

76.- Mauremys leprosa (tortuga de rierol) 

77.- Meles (teixó) 

78.- Merops apiaster (abellerol)  

79.- Milvus migrans (milà negre)  

80.- Milvus (milà reial) 

81.- Miniopterus schreibersii (ratpenat de cova) 

82.- Monticola solitarius (merla blava) 

123.- Rhinechis scalaris (serp blanca) 

124.- Rhinolophus ferrumequinum (ratpenat de 

ferradura gros) 

125.- Rhinolophus hipposideros (ratpenat de ferradura 

petit) 

126.- Rhinolophus mehelyi (ratpenat de ferradura 

mitjà) 

127.- Salamandra (salamandra) 

128.- Saxicola torquata (merla roquera) 

129.- Sciurus vulgaris (esquirol) 

130.- Serinus (gafarró) 

131.- Streptopelia decaocto (tórtora turca) * 

132.- Streptopelia turtur (tórtora comuna) 

133.- Strix aluco (gamarús) 

134.- Sturnus unicolor (estornell negre) 

135.- Sturnus vulgaris (estornell vulgar) * 

136.- Sus scrofa (porc senglar) 

137.- Sylvia atricapilla (tallarol de casquet) * 

138.- Sylvia communis (tallareta vulgar) 

139.- Sylvia hortensis (tallarol emmascarat) 

140.- Sylvia melanocephala (tallarol capnegre) * 

141.- Sylvia undata (tallareta cuallarga) 

142.- Tadarida teniotis (ratpenat cuallarg) 

143.- Tarentola mauritanica (dragó comú) 

144.- Testudo hermanni (tortuga mediterrània) 

145.- Tichodroma muraria (pela-roques) 

146.- Tichodroma muraria subsp. Muraria (pela-

roques) 

147.- Timon lepidus (llangardaix ocel·lat) 

148.- Trachemys scripta (tortuga de florida) 

149.- Troglodytes (cargolet) 

150.- Turdus iliacus (tord ala-roig) 

151.- Turdus merula (merla) * 

152.- Turdus philomelos (tord comú) * 

153.- Turdus viscivorus (griva comuna) 

154.- Tyto alba (òliba) 

155.- Upupa epops (puput) 

156.- Vipera latasti (escurçó ibèric) 

157.- Vulpes (guineu) 

Altres observacions: galeries de talpó (Microtus sp.) 

*Observats durant el treball de camp 

Font: Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya 
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3.3.2.3. Avifauna 

L’àmbit d’estudi es troba dins una de les Àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i 

concentració local de especies de aus a Catalunya y zones de protecció per a la avifauna. 

Per a definir aquestes zones s'ha pres de base les zones ZEPA i els àmbits d'aplicació dels diferents Plans 

de Recuperació de les espècies d'avifauna amenaçades a Catalunya redactats fins al moment (les 

anomenades àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d'espècies 

d'aus amenaçades a Catalunya). A l'addició d'aquestes dues zones se'ls ha denominat Zones de Protecció 

de l'Avifauna amb la finalitat de reduir riscos d'electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques d'alta 

tensió. 

Tot l'àmbit d'estudi es troba una d'aquestes àrees prioritàries, definides per la Resolució MAH/3627/2010, 

de 25 d'octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de reproducció , alimentació, dispersió i 

concentració local de les espècies d'aus amenaçades a Catalunya, i es dona publicitat de les zones de 

protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir el risc d'electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques 

d'alta tensió. 

3.3.3. Medi socioeconòmic 

3.3.3.1. Població 

3.3.3.1.1. Nuclis urbans o habitatges propers 

A l’entorn immediat de les parcel·les objecte d’estudi no hi ha cap nucli urbà ni habitatge disseminat. 

La planta solar fotovoltaica i la major part del traçat de la línia elèctrica d’evacuació s’emplacen dins el 

TM de l’Arboç. L’extrem final de la línia d’evacuació, en el punt de connexió a la línia elèctrica existent, 

se situa dins el TM de Castellet i la Gornal. El nucli urbà més proper és la Gornal, situat a uns 850 m al 

sud-est d’on es preveu la planta fotovoltaica, a l’altre costat de les línies de ferrocarril. La Gornal pertany 

al TM de Castellet i la Gornal, i té una població de 2.247 habitants (idescat 2018), dels quals 379 viuen al 

nucli de la Gornal.  

El següent nucli poblat més proper és el de l’Arboç, situat a uns 1.250 m al nord-est, també a l’altre 

costat de les línies de ferrocarril. El TM de l’Arboç té 5.505 habitants (idescat 2018), dels quals 4.522 

viuen al nucli principal de l’Arboç.  

L’altre nucli urbà proper és el nucli dels Boscos, situat a uns 1.200 m al nord. Es tracta d’una zona 

residencial de 120 habitants (idescat 2018) i que pertany al TM de Banyeres del Penedès, que té 1.724 

habitants (idescat 2018).  

A les proximitats de les parcel·les objecte d’estudi s’observen alguns coberts i casetes d’ús agrícola, però 

els habitatges disseminats més propers són el Xalet del Freixes, situat a uns 950 m al nord-oest i cal 

Salvet, situat a uns 1.080 m al nord.  

L’emplaçament dels nuclis urbans propers es visualitza al mapa d’elements d’interès territorial, adjunt a 

la present memòria, i a la Figura 14 de l’apartat 4.3.2.3 (emplaçament de la planta solar sobre el Pla 

territorial parcial del Camp de Tarragona). 
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3.3.3.2. Economia 

3.3.3.2.1. Activitat econòmica 

Activitat econòmica 

Les principals activitats dels entorns més immediats de l’àmbit d’estudi són l’agrícola i la industrial. Com 

sol passar, l’activitat agrícola té una gran ocupació territorial, tot i que és l’activitat industrial la que té el 

pes econòmic més important de la zona.  

El conreu dominant al TM d’Arboç és la vinya, amb molta diferència a la resta (conreus herbacis, oliveres 

o fruiters).  

Taula 7. Terres llaurades. Per tipus de conreu. TM de l’Arboç 

Conreu Superfície (hectàrees) Percentatge 

Herbacis 88 13,0% 

Fruiters 9 1,3% 

Olivera 33 4,9% 

Vinya 546 80,8% 

Altres 1 0,1% 

Total 676 100% 

Font: Institut d’estadística de Catalunya (Idescat). Les últimes dades consultables corresponen al 2009. 

A l’extrem sud-oest del recinte on es preveu l’emplaçament de la planta fotovoltaica hi havia, fa poc, un 

conreu de vinya que ocupava uns 10.340 m2. De fet, així es visualitza amb els ortofotomapes de la zona 

de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i també la capa d’hàbitats i usos del sòl del CREAF. Però 

gràcies al treball de camp s’ha comprovat que aquest conreu ha estat arrencat, i que actualment és una 

zona erma, no conreada.  

També segons el mapa de cobertes del sòl, una altra part del recinte, concretament la meitat sud, i d’uns 

24.400 m2, té un ús de “conreu herbaci de secà”. Però en visita realitzada sobre el terreny s’ha confirmat 

que aquesta part de la parcel·la actualment no té un ús agrícola i també és una zona erma. La resta de 

l’emplaçament, sense comptar la part de vinya, uns 49.750 m2, és de matollar i tampoc hi ha cap tipus 

d’aprofitament agrícola ni forestal.  

A l’Arboç, el principal sector d’activitat de la població activa és el sector de la indústria, seguit pel de 

serveis i la construcció. L’agricultura ocupa el darrer lloc, amb molta diferència respecte la resta de 

sectors. 

Taula 8. Afiliacions al règim general de la S.S.  

segons ubicació del compte de cotització.  

Conreu 
Afiliacions al règim  

general de la S.S. 
Percentatge 

Agricultura 0 0,0% 

Indústria 1.327 58,8% 

Construcció 81 3,6% 

Serveis 846 37,5% 

Total 2.256 100% 
 

Taula 9. Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S.  

segons ubicació del compte de cotització. 

Conreu 
Afiliacions al règim  

general de la S.S. 
Percentatge 

Agricultura 11 4,1% 

Indústria 15 5,6% 

Construcció 37 13,9% 

Serveis 204 76,4% 

Total 267 100,0% 
 

Font: Institut d’estadística de Catalunya (Idescat). Dades de 09/2019 
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A uns 310 m al sud, tot i que a l’altre banda de les vies dels ferrocarrils (que en aquest cas tenen un 

important efecte barrera), hi ha el Polígon Industrial Les Planes (TM de Castellet i La Gornal), on es 

destaca la fàbrica Refratechnik Ibérica S.A. de rajols i formigons refractaris, que n’ocupa bona part de la 

superfície. I a uns 170 m a l’est, en aquest cas també a l’altra banda de les vies dels ferrocarrils, hi ha la 

fàbrica Saint-Gobain Cristalería, que té una important ocupació sobre el territori (unes 20-25 hectàrees 

de terreny aproximadament). 

Fotografia 18. Saint-Gobain Cristalería. 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

Fotografia 19. Polígon industrial Les Planes 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

3.3.3.2.2. Recursos turístics  

A uns 300 m al nord de l’emplaçament hi transcorre el sender de Gran Recorregut GR-92, concretament 

el tram corresponent a l’etapa 24 entre l’Arboç i la Pobla de Montornès.  

Hi ha un camí de terra que passa a prop del límit nord-oest de l’àmbit d’estudi. En el punt més proper, 

aquest camí passa a uns 15 m del límit de la planta solar fotovoltaica. En visita realitzada durant el treball 

de camp s’ha identificat la senyalització d’aquest camí com a itinerari local, concretament com a “Rutes 

de l’Arboç - 4”. 
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Fotografia 20. Itinerari local senyalitzat  

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

3.3.3.3. Bens materials 

3.3.3.3.1. Infraestructures i serveis existents 

La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a tant sols uns 40 m del traçat del tren de gran velocitat (línia 

Aragó - Barcelona -Figures Vilamalla) i del traçat del tren convencional (línia Sant Vicenç Calders-

L'Hospitalet Llobregat), que transcorren en paral·lel. Aquestes són les infraestructures més rellevants de 

les proximitats de l’emplaçament del projecte. 

Fotografia 21. Vies de tren d’alta velocitat i convencional que limiten amb l’àmbit d’estudi 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 
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L’emplaçament del projecte en estudi limita, al nord-oest, amb el camí de Bellvei a Banyeres del Penedès 

(camí rural no asfaltat). Aquest camí creua la via del tren d’alta velocitat mitjançant un pas superior i 

permet l’accés a l’àmbit d’estudi.  

Fotografia 22. Pas superior que creua les vies del tren  

del Camí de Bellvei a Banyeres (accés a la zona d’estudi) 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

Al marge esquerre d’aquest camí, a uns 25 m de distància del límit de la planta solar projectada, s’ha 

detectat el pas d’un gasoducte (Enegas).  

Fotografia 23. Senyal de traçat de gasoducte  

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

A l’altre costat, a uns 215 m al sud-oest de l’àmbit d’estudi, hi ha el camí de la Serra, que també creua 

les línies de ferrocarril mitjançant un pas superior. 

A tot volt de l’àmbit del projecte però fora d’aquest, a uns 25-30 m dels límits nord-oest y sud-oest, hi 

ha una línia elèctrica a 220 kV amb 2 circuits (Castellet-Viladecans i Begues-Castellet). A 110 m en 

direcció oest també hi transcorre la línia elèctrica de mitja tensió on s’evacuarà l’energia produïda per la 
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plata fotovoltaica en projecte. A uns 165 m al sud de l’àmbit d’estudi, però a l’altre banda de les línies 

de ferrocarril, hi ha la Subestació Eléctrica Castellet i la Gornal. Hi ha vàries línies elèctriques aèries que 

entren/surten d’aquesta subestació. 

Fotografia 24. Subestació de Castellet i La Gornal (costat sud de les vies de tren) 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

Fotografia 25. Subestació de Castellet i la Gornal i suports i línies d’alta tensió d’entrada i sortida 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 
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Uns 270 m en direcció sud-oest des del recinte de la planta solar projectada hi ha una subestació 

d’alimentació del tren de gran velocitat (La Gornal). 

Fotografia 26. Subestació d’alimentació del tren 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

Finalment, a pocs metres de la Subestació, també a l’altre banda de les vies de tren respecte l’àmbit del 

projecte, hi ha la Depuradora de l’Arboç (La Gornal). 

3.3.3.3.2. Infraestructures en projecte 

Autovia A-7 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Arboç, aprovat definitivament el 12 de març del 2009, 

preveu una reserva de sistema viari per a una variant de la N-340 que podria passar per la parcel·la 11 

del polígon 11 del cadastre, on es preveu executar el projecte en estudi. És per aquest motiu, que amb 

data de 24 de setembre de 2019, es va realitzar una consulta a la Demarcació de Carreteres de l'Estat a 

Catalunya (BARCELONA) del Ministeri de Foment en relació a aquest projecte (veure Annex 2). 

Amb data de 3 d’octubre de 2019 es va rebre resposta a la consulta realitzada, on s’informava que amb 

data 1 de desembre de 2009 el Ministeri de Foment va aprovar l'Estudi Informatiu amb clau EI1-T-09 

"Autovia A-7. Carretera N-340, PP.KK. 1.112 a l'1.220,50. Tram: inici de Variant d'Altafulla i Torredembarra 

- variant de Santa Margarida i els Monjos - final variant de Vilafranca de Penedès" perquè aquest fos 

desenvolupat posteriorment mitjançant diferents projectes de traçat i construcció. També s’indicava la 

el projecte corresponent a la finca objecte d’estudi es troba pendent de redacció, no podent anticipar a 

dia d'avui quan podrà dur-se a terme. 

En la zona afectada pel projecte de la planta solar fotovoltaica, el traçat previst a l’estudi informatiu 

afecta parcialment la parcel·la 11 del polígon 11 de cadastre. 

La planta fotovoltaica projectada s’ha distribuït sobre el terreny respectant el traçat previst a l’estudi 

informatiu. 
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Implantació de l’amplada UIC en el Corredor Ferroviari Mediterrani 

En el marc de les actuacions referents al Corredor Ferroviari Mediterrani, en el tram situat entre els nusos 

de Castellbisbal i Tarragona, el projecte d’implantació de l’amplada UIC preveu la implantació de 

l’amplada mixta mitjançant un tercer carril a la doble via actual. Aquest projecte, que s’està executant 

actualment i està previst que finalitzi el 2021, no afecta la zona d’implantació del projecte de la planta 

solar fotovoltaica. 

Figura 9. Implantació del tercer carril entre Castellbisbal i Tarragona 

 

Font: Proyecto de implantación del ancho UIC en el Corredor Mediterráneo de Murcia a Castellbisbal (Ministerio de Fomento) 

3.3.4. Paisatge 

La major part de l’àrea ocupada pel projecte se situa en l’àmbit del Catàleg de paisatge de les El Camp 

de Tarragona, aprovat definitivament el 19 de maig de 2010. Concretament, es troba a la unitat 27 (Plana 

del Baix Penedès). 

La línia d’evacuació prevista se situa també en l’àmbit del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana 

de Barcelona, aprovat definitivament el 11 de desembre de 2014. Concretament, es troben a la unitat 3 

(Plana del Penedès). 

Actualment s’està elaborant el nou catàleg del paisatge específic per al Penedès. En aquest nou catàleg 

de paisatge, la totalitat de l’àmbit d’estudi s’integrarà dins la Unitat de Paisatge de la Plana del Penedès. 
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Avaluació del paisatge 

Segons la cartografia que descriu la Unitat de Paisatge 27 (Plana del Baix Penedès), l’emplaçament es 

troba en zona de paisatge de la Vinya, un dels principals elements configuradors d’aquesta unitat de 

paisatge. 

La planta solar projectada se situa molt a prop del traçat del Tren d’Alta Velocitat (TAV) i del ferrocarril 

convencional, que a la zona passen en paral·lel, fet que podria suposar una important exposició visual 

des d’aquestes vies i, per tant, caldrà vetllar per minimitzar l’impacte visual.  

Referent al tema de visibilitat de la nova planta solar fotovoltaica, no hi ha miradors propers que s’hagin 

de tenir en compte. El tren d’alta velocitat és la infraestructura de transport més propera (on es 

concentren el gruix dels espectadors potencials de l’àmbit d’estudi).  

Trets distintius de la UP-27 Plana del Baix Penedès (Comarques de Tarragona): 

▪ Paisatge de plana agrícola amb petites serres i turons de pendents molt suaus. 

▪ Pinedes i fragments d’alzinar molt reduïts i limitats a petits turons i fons de barranc. 

▪ Predomini del conreu de la vinya que a partir de Sant Jaume dels Domenys i l’Arboç connecta amb 

el paisatge vitivinícola de l’Alt Penedès. 

▪ Al sector sud de la plana els conreus herbacis, les oliveres, els ametllers i els garrofers s’afegeixen 

a les vinyes per donar un mosaic agrícola molt variat. 

▪ El principal curs fluvial és la riera de la Bisbal, que neix al Montmell, transcorre per tota la Plana 

del Penedès i desemboca entre les platges de Sant Salvador i Calafell. 

▪ Un gran nombre de vies de comunicació travessen el sector sud de la Plana: les autopistes AP-7 i 

AP-2, la carretera N-340, la línia de ferrocarril convencional i l’autovia C-32. 

▪ Ric patrimoni històric dispers en el paisatge. 

Objectius de qualitat UP-27 Plana del Baix Penedès (Comarques de Tarragona): 

“OQP27.1 - Unes infraestructures viàries ben integrades que facilitin la contemplació de la plana agrícola.” 

“OQP27.2- Unes façanes endreçades dels teixits urbans antics i moderns, tot mantenint una franja de 

separació ampla no ocupada per edificacions que permeti una transició gradual.” 

“OQP27.3- Un paisatge agrícola viu i actiu, que conservi mostres de marges i construccions de pedra seca 

i l’harmonia del paisatge agrícola tradicional. És tracta d’un paisatge amb predomini de la vinya al nord i 

un variat mosaic de conreus herbacis, oliveres, garrofers i ametllers al sud.” 

“OQP27.4- Un paisatge urbà compacte, sense dispersió d’urbanitzacions, polígons industrials, edificacions 

aïllades i espais intersticials abandonats.” 

Trets distintius de la UP-3 Plana del Penedès (Regió Metropolitana de Barcelona): 

▪ Sector de relleu força planer, entre les muntanyes de les serralades Prelitoral i Litoral. 

▪ El patró paisatgístic de la vinya, el conreu de la qual –a través de la indústria del vi i del cava i 

dels clústers associats- genera un teixit socioeconòmic particular. Enmig de les vinyes, en indrets 

més abruptes, fondals i torrenteres, apareixen petites clapes de vegetació natural. 
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▪ La presència de nombroses mostres d’arquitectura rural, com ara masies, barraques de vinya i 

murs de pedra seca, però també caves i cellers. 

▪ El poblament rural format per nuclis petits i compactes i estructurat al voltant d’un únic nucli urbà 

de mida mitjana que és Vilafranca del Penedès. 

▪ La condició de corredor natural comporta el pas d’importants infraestructures lineals, l’AP-7, l’A-

7, la C-15 i el ferrocarril (convencional i TAV), les quals es concentren al marge sud de la unitat i 

provoquen una barrera, conjuntament amb els creixements urbans de caire residencial i els 

polígons d’activitats que s’hi han desenvolupat. 

▪ Una xarxa de carreteres locals i camins rurals que possibiliten itineraris d’una gran bellesa a través 

del paisatge rural. 

Objectius de qualitat UP-3 Plana del Penedès (Regió Metropolitana de Barcelona): 

 “3.1 Uns assentaments urbans de Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Castellví de la Marca, Castellet i la 

Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, 

Avinyonet del Penedès, Subirats, les Cabanyes, Pacs del Penedès, la Granada, Santa Fe del Penedès, Vilobí 

del Penedès, Puigdàlber, Font-rubí, Sant Quintí de Mediona i Torrelavit ordenats, que no comprometin els 

valors del seu paisatge urbà ni els dels espais circumdants i amb uns accessos als nuclis de qualitat.” 

“3.2 Uns carrers de cases i veïnats rurals que conservin l’estructura original de cases entre mitgeres i la 

integració amb les vinyes i la vegetació de l’entorn.” 

“3.3 Un sistema d’infraestructures lineals ben integrat i dimensionat, amb una implantació que respongui 

a criteris d’integració paisatgística.” 

“3.4 Una conca del riu Foix recuperada que permeti l’evolució natural dels boscos de ribera i una bona 

qualitat de l’aigua.” 

“3.5 Un valuós patrimoni històric i rural format per barraques de vinya, caves, cellers, camins rurals, murs 

de pedra seca i molins hidràulics, ben conservat, viu i promocionat turísticament.” 

“3.6 Un paisatge agrícola viu i productiu, amb una arquitectura vernacular ben conservada i que segueixi 

actuant com a element definidor. Aquest paisatge bàsicament dominat per la vinya genera un teixit 

socioeconòmic particular.” 

“3.7 Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzi les panoràmiques més rellevants i permeti descobrir 

la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana del Penedès.” 

Propostes de criteris i accions dirigits a la protecció i gestió de la UP-3 Plana del Penedès (Regió 

Metropolitana de Barcelona) a destacar: 

“3.1. Preservar la xarxa de camins que vertebren el teixit rural, i connecten masos, veïnats i ermites i altres 

elements de valor històric i patrimonial, d’aquelles actuacions i tractaments que en desvirtuïn el seu 

caràcter.” 

“3.6. Conservar les construccions de pedra seca (murs, masos, etc.) que estan presents arreu de la unitat, 

pel seu valor històric, simbòlic i estètic.” 

“3.7. Impulsar l’elaboració d’estudis d’impacte i integració paisatgística de les propostes de noves 

infraestructures viàries, de nous polígons industrials i de les ampliacions dels existents, que incloguin 

mesures d’integració paisatgística.” 
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Figura 10. Valors del paisatge 
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A continuació es mostren algunes imatges representatives del paisatge de l’àmbit d’estudi i dels seus 

entorns elaborades durant el treball de camp durant el mes de gener de 2020 (veure també Annex 1). 

Fotografia 27. Vista de l’àmbit d’estudi des del nucli de població de La Gornal 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

Fotografia 28. Vista de la zona central de l’àmbit d’estudi  

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 
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Fotografia 29. Conreu de vinya presents als voltants de l’àmbit d’estudi  

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

Fotografia 30. Vistes de l’àmbit d’estudi des del GR-92 (uns 300 m al nord) 

 amb conreus hortícoles en un primer pla  

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 
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Fotografia 31. Infraestructures presents (vies del tren convencional i d’alta velocitat) 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 

Fotografia 32. Infraestructures presents (Subestació de Castellet i la Gornal,  

situada al sud-est del traçat de les línies de ferrocarril) 

 

Font: Elaboració pròpia (gener de 2020) 
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3.3.5. Riscos 

3.3.5.1. Riscos naturals 

3.3.5.1.1. Risc d’incendis forestals 

Els municipis catalogats com d'alt risc d'incendi forestal segons el Decret 64/19995, de 7 de març tenen 

establertes mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 1995.03.10). El TM de 

Castellet i la Gornal està catalogat com a municipi amb alt risc d'incendi forestal, mentre que el TM de 

l’Arboç, no. 

A partir del mapa de perill bàsic d'incendi forestal elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, es diferencien zones en funció de el risc d'incendi. Es 

tracta d'un mapa estàtic que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en 

que si pot produir el perill d'incendi. Aquest mapa s'elabora a partir de la integració dels mapes de perill 

d'ignició i de perill de propagació (els principals factors que intervenen en el perill d'incendi forestal). 

Segons aquest mapa, tal i com s’observa a la figura que es presenta a continuació, part de l’àmbit afectat 

pel projecte presenta un risc d’incendi alt. 

Figura 11. Mapa de perill bàsic d’incendi forestal 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de bases cartogràfiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
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3.3.5.2. Riscos antròpics 

3.3.5.2.1. Riscos tecnològics 

Els riscos tecnològics són aquells que deriven de la tecnologia desenvolupada per l’ésser humà (risc 

químic, transport de mercaderies perilloses, accident nuclear i accident radiològic). 

Per a l’anàlisi d’aquests riscos s’ha tingut en compte el Mapa de protecció civil de Catalunya. Els riscos 

tecnològics que poden afectat l’àmbit del projecte són els que es descriuen tot seguit: 

Transport de mercaderies perilloses 

El TRANSCAT (Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per 

carretera i ferrocarril a Catalunya) és el marc orgànic i funcional per fer front a totes aquelles emergències 

relacionades amb el transport de MMPP dins l’àmbit territorial de Catalunya. 

L’àmbit d’estudi se situa, en el seu límit sud, sud-est, a tocar les línies de tren d’alta velocitat (TAV) i de 

tren convencional. Segons el TRANSCAT, els TTMM afectats pel projecte (l’Arboç i Castellet i la Gornal) 

presenten un nivell “molt alt” de perill per transport ferroviari de mercaderies perilloses. 

Com a criteri general d’afectació pel risc d’accident en el transport de MMPP, el pla TRANSCAT estableix 

una zona de 500 metres definida al voltant de les vies on existeix un nivell de perill, per carretera o 

ferrocarril, alt o molt alt. Aquesta distància de 500 metres té en compte la possibilitat d’accidents en què 

intervenen substàncies tòxiques que puguin generar un núvol tòxic de gran abast. Aquest és l’escenari 

accidental que presenta una afectació territorial major. De fet, en molts casos les zones de planificació 

(intervenció i alerta) superen els 500 metres, tot i que l’extensió depèn en cada cas concret de la 

substància involucrada, les condicions meteorològiques i les condicions orogràfiques, entre d’altres 

factors. 

Risc químic en els conductes de matèries perilloses 

La presència de conductes que transporten substàncies perilloses comporta risc químic per la població.  

D’acord amb el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el municipi de l’Arboç presenta risc químic per 

conductes de matèries perilloses, per presència d’etilenoducte i de gasoducte operatiu). Castellet i la 

Gornal també, en aquest cas per ser un municipi amb oleoducte. 

L’àmbit afectat pel projecte limita al nord-est amb el gasoducte d’Enagas (veure apartat 3.3.3.3.1). 

3.3.5.2.2. Contaminació per nitrats 

D’acord amb els Decrets 283/1998, de 21 d'octubre, i 476/2004, de 28 de desembre de designació de les 

zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, els municipis 

de l’Arboç i Castellet i la Gornal són vulnerables a la contaminació per nitrats. 
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3.4. Resum del diagnòstic territorial i del medi potencialment afectat 

pel projecte 

▪ En els darrers 5 anys, a les dues estacions més properes a l’àmbit del projecte, els nivells de qualitat 

de l'aire mesurats pels diferents contaminants són inferiors als valors límit establerts per la 

normativa vigent. Al punt de Vilafranca del Penedès s’ha superat el valor objectiu de l’ozó troposfèric 

per a la protecció de la vegetació. 

▪ Segons el mapa vigent de protecció contra la contaminació lumínica l’àmbit del projecte en estudi 

se situa íntegrament dins de la zona E2 (de protecció alta).  

▪ Tenint en compte l’ús del sòl de la zona afectada pel projecte, els valors límits d’immissió serien els 

corresponents a la zona de sensibilitat acústica alta (A). Ara bé, a l’est de les parcel·les afectades 

pel projecte hi troben el tren de gran velocitat i la zona industrial, que són zones de sensibilitat 

acústica baixa (C). 

▪ A l’apartat 3.3.1.2 de canvi climàtic s’exposa la taula resum de resultats del projecte ESCAT del 

Servei Meteorològic de Catalunya per la zona Litoral i Prelitoral (zona on s’emplaça l’àmbit d’estudi).  

▪ Pel que fa referència a la geomorfologia, la parcel·la on es preveu l’emplaçament de la planta solar 

fotovoltaica presenta un pendent suau però constant en direcció nord – sud. El punt més elevat, a 

l’extrem nord de la parcel·la objecte d’estudi, se situa a una cota de 127 m.s.n.m., i la cota inferior, a 

l’extrem sud, prop dels 117 m.s.n.m. La pendent mitjana és del 4,4%. 

▪ El parc fotovoltaic en projecte se situa sobre l’aqüífer de les sorres de Santa Oliva. Es tracta d’un 

aqüífer semiconfinat, porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris). Aquest 

forma part de l’aqüífer protegit del Baix Penedès, protegit segons el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, 

pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats 

hidrogeològiques. 

▪ Segons la capa d’hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, el recinte de la planta solar 

projectada s’inclou dins els hàbitats Matollars (codi 92), Vinyes (codi 133) i Altres conreus herbacis 

(codi 139). En el treball de camp realitzat s’ha comprovat que la part central i nord de la parcel·la on 

es preveu l’emplaçament de la planta fotovoltaica està ocupada per zona de matollar. A la part sud, 

les antigues superfícies agrícoles actualment són improductives, i corresponen a camps sense 

cultivar, erms.  

▪ La diversitat faunística es veu condicionada per l’estructura dels hàbitats presents i la reduïda 

superfície de l’àmbit d’estudi. La combinació d’espais erms i petits boscos galeria (de pi blanc 

principalment) faciliten la presència d’aquelles espècies que són típiques d’hàbitats oberts i també 

forestals. La manca d’ecosistemes aquàtics, esteparis o rupícoles fa que espècies típiques d’aquests 

ambients, moltes d’elles amenaçades en el cas dels ocells, no hi siguin presents. A l’apartat 3.3.2.2 

s’exposa un inventari dels vertebrats potencialment presents.  

▪ Tot l'àmbit d'estudi es troba afectat per la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, per la qual 

es delimiten les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les 

espècies d'aus amenaçades a Catalunya, i es dona publicitat de les zones de protecció per a 

l'avifauna amb la finalitat de reduir el risc d'electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d'alta 

tensió. 
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▪ A l’entorn immediat la parcel·la objecte d’estudi no hi ha cap nucli urbà ni habitatge disseminat. 

La planta solar fotovoltaica i la major part del traçat de la línia elèctrica d’evacuació s’emplacen dins 

el TM de l’Arboç. L’extrem final de línia d’evacuació, en canvi, se situa dins el TM de Castellet i la 

Gornal. El nucli urbà més proper és la Gornal, situat a uns 850 m al sud-est a l’altre costat de les 

línies de ferrocarril. A les proximitats de les parcel·les objecte d’estudi s’observen alguns coberts i 

casetes d’ús agrícola, però els habitatges disseminats més propers són el Xalet del Freixes, situat a 

uns 950 m al nord-oest i cal Salvet, situat a uns 1.080 m al nord.  

▪ Les principals activitats econòmiques dels entorns més immediats de l’àmbit d’estudi són l’agrícola 

i la industrial. Com sol passar, l’activitat agrícola té una gran ocupació territorial, tot i que és l’activitat 

industrial la que té el pes econòmic més important de la zona.  

▪ Tal i com s’observa amb ortofotomapa, l’extrem sud-oest del recinte on es preveu l’emplaçament 

de la planta fotovoltaica, fins fa poc tenia un ús agrícola, concretament de vinya (uns 10.340 m2). 

Però les vinyes d’aquesta parcel·la han estat arrencades recentment i actualment és una parcel·la 

erma on no s’hi desenvolupa cap conreu.   

▪ A uns 310 m al sud, tot i que a l’altre banda de les vies dels ferrocarrils (que en aquest cas tenen un 

important efecte barrera), hi ha el Polígon Industrial Les Planes (TM de Castellet i La Gornal), on es 

destaca la fàbrica Refratechnik Ibérica S.A. de rajols i formigons refractaris, que n’ocupa bona part 

de la superfície. I a uns 170 m a l’est, en aquest cas també a l’altra banda de les vies dels ferrocarrils, 

hi ha la fàbrica Saint-Gobain Cristalería, que té una important ocupació sobre el territori. 

▪ La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a tant sols uns 40 m del traçat del tren de gran velocitat 

(línia Aragó - Barcelona -Figures Vilamalla) i del traçat del tren convencional (línia Sant Vicenç 

Calders-L'Hospitalet Llobregat), que transcorren en paral·lel.  

▪ A tot volt de l’àmbit del projecte però fora d’aquest, a uns 25-30 m dels límits nord-oest y sud-oest, 

hi ha una línia elèctrica a 220 kV amb 2 circuits (Castellet-Viladecans i Begues-Castellet). A 110 m 

en direcció oest també hi transcorre la línia elèctrica de mitja tensió on s’evacuarà l’energia 

produïda per la plata fotovoltaica en projecte. A uns 165 m al sud de l’àmbit d’estudi, però a l’altre 

banda de les línies de ferrocarril, hi ha la Subestació Eléctrica Castellet i la Gornal. Hi ha vàries 

línies elèctriques aèries que entren/surten d’aquesta subestació. 

▪ A uns 25 m de distància del límit nord-est de la planta solar projectada, s’ha detectat el pas d’un 

gasoducte (Enegas). 

▪ El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Arboç, aprovat definitivament el 12 de març del 2009, 

preveu una reserva de sistema viari per a una variant de la N-340 (autovia A-7) que podria passar 

per la parcel·la 11 del polígon 11 del cadastre, on es preveu executar el projecte en estudi. És per 

aquest motiu, que amb data de 24 de setembre de 2019, es va realitzar una consulta a la Demarcació 

de Carreteres de l'Estat a Catalunya (BARCELONA) del Ministeri de Foment en relació a aquest 

projecte. Amb data de 3 d’octubre de 2019 es va rebre resposta a la consulta realitzada, on 

s’informava que amb data 1 de desembre de 2009 el Ministeri de Foment va aprovar l'Estudi 

Informatiu amb clau EI1-T-09 "Autovia A-7. Carretera N-340, PP.KK. 1.112 a l'1.220,50. Tram: inici de 

Variant d'Altafulla i Torredembarra - variant de Santa Margarida i els Monjos - final variant de 

Vilafranca de Penedès" perquè aquest fos desenvolupat posteriorment mitjançant diferents projectes 

de traçat i construcció. També s’indicava la el projecte corresponent a la finca objecte d’estudi es 

troba pendent de redacció, no podent anticipar a dia d'avui quan podrà dur-se a terme. 
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▪ En el marc de les actuacions referents al Corredor Ferroviari Mediterrani, en el tram situat entre 

els nusos de Castellbisbal i Tarragona, el projecte d’implantació de l’amplada UIC preveu la 

implantació de l’amplada mixta mitjançant un tercer carril a la doble via actual. Aquest projecte, que 

s’està executant actualment i està previst que finalitzi el 2021, no afecta la zona d’implantació del 

projecte de la planta solar fotovoltaica. 

▪ La major part de l’àrea ocupada pel projecte se situa en l’àmbit del Catàleg de paisatge del Camp 

de Tarragona, aprovat definitivament el 19 de maig de 2010. Concretament, es troba a la unitat 27 

(Plana del Baix Penedès). La línia d’evacuació prevista se situa també en l’àmbit del Catàleg de 

paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament el 11 de desembre de 2014. 

Concretament, es troben a la unitat 3 (Plana del Penedès). Actualment s’està elaborant el nou catàleg 

del paisatge específic per al Penedès. En aquest nou catàleg de paisatge, la totalitat de l’àmbit 

d’estudi s’integrarà dins la Unitat de Paisatge de la Plana del Penedès. 

▪ El TM de Castellet i la Gornal està catalogat com a municipi amb alt risc d'incendi forestal, mentre 

que el TM de l’Arboç, no. Segons el mapa de perill bàsic d'incendi forestal part de l’àmbit afectat pel 

projecte presenta un risc d’incendi alt, i la resta, un risc d’incendi baix.  

▪ L’àmbit d’estudi se situa, en el seu límit sud, sud-est, a tocar les línies de tren d’alta velocitat (TAV) i 

de tren convencional. Segons el TRANSCAT, els TTMM afectats pel projecte (l’Arboç i Castellet i la 

Gornal) presenten un nivell “molt alt” de perill per transport ferroviari de mercaderies perilloses. 

▪ D’acord amb els Decrets 283/1998, de 21 d'octubre, i 476/2004, de 28 de desembre de designació de 

les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, els 

municipis de l’Arboç i Castellet i la Gornal són vulnerables a la contaminació per nitrats. 

▪ Tal i com s’exposa a la Taula 1. Condicionants territorials, de l’apartat 3.2 (Identificació dels factors 

del medi ambient potencialment limitants), la resta de vectors ambientals analitzats no tenen una 

rellevància destacable o no són presents en la superfície potencialment afectada pel projecte ni el 

seu entorn més immediat. 
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4. Adequació del projecte als criteris dels articles 7 i 9 del 

Decret llei 16/2019 

L’article 7 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 

l'impuls a les energies renovables, fa referència als criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i 

plantes solars fotovoltaiques i l’article 9 regula els criteris específics per a la implantació de plantes solars 

fotovoltaiques. Tot seguit es justifica l’adequació del projecte a aquests criteris. 

4.1. Adequació als criteris de l’article 7 

Taula 10. Criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques 

Criteri Justificació de l’adequació del projecte 

7.1. (...) les plantes solars fotovoltaiques s’han de situar 

en emplaçaments compatibles amb el planejament 

territorial i urbanístic que reuneixin les condicions 

idònies des del punt de vista tècnic, econòmic, 

energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic i a les 

zones que reuneixin els requisits següents: 

L’adequació del projecte al planejament es descriu a 

l’apartat 4.3. 

L’apartat 4.4 justifica les condicions òptimes de 

l’emplaçament des del punt de vista tècnic, econòmic, 

energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic. 

a) No afectació significativa sobre l’entorn d’influència, 

sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el 

patrimoni cultural. 

Els efectes potencials del projecte s’analitzen al 

Document 3 de la consulta prèvia (Comparació 

d’alternatives i anàlisi d’impactes potencials). No es 

preveuen impactes significatius sobre cap d’aquests 

aspectes. 

b) Adequació a les directrius i els objectius d’ordenació 

territorial i de paisatge. 

A l’apartat 4.3 s’analitza la compatibilitat del projecte 

amb el planejament territorial. 

A l’apartat 3.3.4 s’especifiquen els objectius de qualitat 

de la unitat del paisatge del Baix Penedès i Plana del 

Penedès potencialment relacionats amb el projecte en 

estudi. El parc proposat s’ha planificat i inserit en el 

paisatge tenint en compte els seus elements 

configuradors (infraestructures existents i en projecte, 

o morfologia del terreny, que no es modificarà 

substancialment) pel que es considera que 

l’emplaçament és compatible amb aquests objectius. 

c) Minimització de l’impacte territorial generat per nous 

accessos a les instal·lacions o per la modificació dels 

existents. 

S’ha escollit un emplaçament amb un accés ja existent, 

pel que no serà necessari crear nous accessos. 

d) Minimització de l’impacte territorial generat per línies 

elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, buscant la 

proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que 

discorrin per espais de valor natural elevat. 

L’emplaçament escollit se situa a només 150 m del 

punt de connexió (línia elèctrica de mitja tensió que té 

entrada a la subestació elèctrica de Castellet i la 

Gornal). S’ha escollit per tal de minimitzar la longitud 

de la línia elèctrica d’evacuació. Aquesta, que serà 

soterrada, tindrà una longitud de 262 m i no afectarà 

cap espai amb valor natural especialment destacable. 
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Criteri Justificació de l’adequació del projecte 

7.2. El caràcter agrícola o forestal del terreny no 

constitueix, per sí mateix, un obstacle per a la seva 

implantació, sempre que es respectin els criteris de 

l’apartat anterior. 

El projecte afecta zones ermes i de matollars.  

7.3. Les línies elèctriques d’evacuació han de disposar de 

suports no perillosos per a l’avifauna i de cables de terra 

dotats de salvaocells. 

La línia elèctrica d’evacuació serà soterrada. 

Font: Elaboració pròpia en base a l’article 7 del Decret llei 16/2019. 

4.2. Adequació als criteris de l’article 9 

Taula 11. Criteris específics per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques 

Criteri Justificació de l’adequació del projecte 

9.1. En l’elecció de l’emplaçament de les plantes solars 

fotovoltaiques cal tenir en compte els criteris següents: 
 

a) El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en 

compte el criteri de proporcionalitat amb l’entorn i el 

model parcel·lari preexistent. 

El projecte preveu afectar una única parcel·la cadastral, 

ocupada actualment per matollars i zones ermes. Es 

tracta d’un terreny amb una morfologia suau envoltat 

principalment de camps de cultiu. En el perímetre de 

l’emplaçament previst pel projecte hi transcorren una 

línia elèctrica de 220 kV (al nord-oest i al sud-oest), una 

línia elèctrica de mitja tensió on es preveu evacuar 

l’energia produïda per la planta solar en projecte, un 

gasoducte (al nord-est) i les línies del tren de gran 

velocitat i del tren convencional (al sud-est). A l’altra 

banda del ferrocarril, hi ha dues zones industrials i la 

subestació elèctrica de Castellet i la Gornal. El projecte 

respectarà el parcel·lari existent, sense alterar la matriu 

biofísica de l’entorn.  

b) L’adaptació al terreny on s’ubiquin, el mantenint de 

les traces dels camins existents i la no modificació de 

forma significativa del seu recorregut, la configuració 

dels marges i altres elements existents com l’arbrat 

d’interès, torrents, regs, i similars, encara que això suposi 

que l’àmbit de la planta hagi de ser discontinu. 

El projecte s’adaptarà al terreny actual, sense modificar 

substancialment la morfologia existent. 

No es modificaran les traces dels camins existents ni el 

seu recorregut. 

Es mantindrà la configuració dels marges actuals. 

S’afectarà una zona de matollar amb cert interès per la 

fauna, però sense presència d’espècies protegides o 

d’especial interès. 

No s’afectaran cursos fluvials ni regs. 

c) La minimització dels moviments de terres de manera 

que les plaques se situïn prioritàriament sense 

cimentació contínua i sobre el terreny natural. 

Tal com es descriu a l’avantprojecte (Document 1 de la 

Consulta prèvia), els moviments de terres es faran en 

cadascun dels punts on aniran subjectades les 

estructures. Només s’haurà d’adequar el terreny per a 

la correcte disposició de les plaques, eliminant les 

zones abruptes i deixant el terreny el més pla possible. 
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Criteri Justificació de l’adequació del projecte 

Només si en algunes zones això no és possible, caldrà 

establir un pendent uniforme. 

La fonamentació no serà necessària per a fixar les 

estructures al terreny i la solució adoptada serà un 

sistema de “hincado”, clavant l’estructura fins a 1,5m de 

profunditat.  

d) El manteniment d’una separació mínima de les 

tanques a camins i a espais especialment freqüentats. 

A l’entorn de l’emplaçament de la planta en projecte 

no hi ha espais especialment freqüentats. Pel seu límit 

nord-est hi transcorre un camí poc freqüentat que va 

des de Bellvei a Banyeres del Penedès. La tanca se 

separarà 30 m d’aquest camí. 

Pel límit nord-oest hi passa un altre camí, encara menys 

freqüentat, que uneix el camí citat anteriorment amb el 

camí de la Serra. En general, la tanca de la planta se 

separarà més de 10 m d’aquest camí, excepte en el 

punt on hi haurà l’accés al recinte. 

e) La no afectació significativa a sòls de valor agrològic 

alt o d’interès agrari elevat. 

L’emplaçament seleccionat afecta antics conreus 

herbacis i de vinya, que actualment són zones ermes, 

envoltats per infraestructures energètiques i viàries. No 

es tracta d’un sòl de valor agrològic alt o d’interès 

agrari elevat. 

2. Es consideren zones no compatibles amb la 

implantació de plantes solars fotovoltaiques els espais 

naturals inclosos en la Xarxa Natura 2000, excepte si les 

plantes estan destinades a l’autoconsum, o ocupen 

menys de 3 ha, o se situen en un  municipi que no disposi 

d’una altra tipologia de sòl. Això no obstant, mitjançant 

estudis i anàlisis específics, que s’han de reflectir en un 

pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest 

criteri. 

El projecte es troba lluny dels espais protegits més 

propers. Per tant, aquest criteri no és d’aplicació pel 

projecte en estudi. 

Font: Elaboració pròpia en base a l’article 9 del Decret llei 16/2019. 
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4.3. Adequació del projecte al plantejament sectorial, territorial i 

urbanístic 

Tot seguit es descriuen els plans i programes vinculats a la planta solar en projecte. 

4.3.1. Plans sectorials 

Els plans sectorials amb incidència sobre l’àmbit d’afecció del projecte de la planta solar són els que es 

descriuen tot seguit: 

4.3.1.1. Plans de medi ambient i de transició energètica 

Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 

El 17 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del patrimoni natural i la 

biodiversitat de Catalunya. Aquesta defineix objectius estratègics de les polítiques de conservació de la 

natura a Catalunya a assolir l’any 2030, però es desplega de forma quadriennal (primera fase durant el 

període 2019-2022). 

S’articula sobre la base de sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per 

conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya des de: 

1r) el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural; 

2n) la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics;  

3r) la reorientació del model territorial;  

4t) la integració de les polítiques sectorials;  

5è) l’estructura administrativa i el marc legal, i  

6è) la implicació social. 

El punt 6 de l’estratègia fa referència als objectius a assolir de cara a l’any 2030. L’objectiu 2.3 pretén 

enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de biodiversitat en l’àmbit de l’avaluació ambiental. 

Dins d’aquest objectiu, s’especifica que “caldrà atendre les necessitats que es generin dels processos de 

transició energètica i el canvi cap a un model basat en les energies renovables a Catalunya. Els projectes 

que se’n derivin hauran de desenvolupar-se garantint la integritat del patrimoni natural i, en tots els casos, 

generar les compensacions necessàries per aconseguir la compatibilitat amb la conservació de la 

biodiversitat mitjançant la jerarquia de mitigació, la "no pèrdua neta" i el guany net”. 

El present document analitza la viabilitat de l’emplaçament de la planta solar d’acord amb l’article 11 

del Decret llei 16/2019. En base a aquesta documentació, la ponència d’energies renovables s’haurà 

de pronunciar sobre la viabilitat de la proposta, vetllant per tal que es desenvolupi garantint la 

integritat del patrimoni natural, entre altres aspectes. 

Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC) 

El 9 d’octubre de 2012 el govern de la Generalitat va aprovar el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de 

Catalunya 2012-2020 (PECAC). 

El pla indica que en els pròxims anys, cal equilibrar diferents objectius com: garantir la seguretat i la 

qualitat del subministrament energètic; establir un model energètic competitiu econòmicament i amb 

menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les energies 

renovables; reduir el consum dels combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia, 
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per arribar a un model català de generació i consum d’energia que sigui sostenible i que contribueixi a 

l’objectiu europeu de descarbonització de l’economia. 

En relació a les estratègies i planificacions sectorials, el PECAC estableix el següent: 

El punt 5.3.7. del PECAC fa referència a l’energia solar fotovoltaica i indica que algunes de les principals 

barreres al seu desenvolupament són: 

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

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

▪ Dificultats per a connectar a la xarxa elèctrica de distribució 

▪ Manca de finançament per les noves instal·lacions 

Les propostes d’actuació previstes són: 

▪ Marc regulatori adequat: “Es vetllarà perquè es disposi d’un marc regulatori estable, predictible, 

flexible, controlable i segur per als titulars d’aquestes instal·lacions i pel propi sistema elèctric (...). 

Per als projectes de menor potència se simplificarà el procés administratiu i de connexió a la 

xarxa.” 

Amb el Decret llei 16/2019 el Govern de la Generalitat ha adaptat el marc regulatori en la línia del que 

estableix el PECAC. El desenvolupament de la planta solar fotovoltaica de l’Arboç ha de contribuir a 

assolir els objectius del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. 

Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020 

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic va redactar l’any 2012 la primera Estratègia catalana d'adaptació al 

canvi climàtic (ESCACC) en l'horitzó 2013-2020. 

L'objectiu estratègic de l'Estratègia és que Catalunya esdevingui un territori menys vulnerable als 

impactes del canvi climàtic; per aconseguir-ho, caldrà generar i transferir tot el coneixement necessari 

sobre aquest fenomen i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes. 

L’estratègia, entre les afeccions del canvi climàtic en les instal·lacions de generació elèctrica apunta a la 

disminució del rendiment de les instal·lacions fotovoltaiques degut a l’increment de la temperatura.  

Pel que fa a la coordinació des de l’Administració local, l’estratègia apunta cap a treballar per la 

configuració de ciutats més intel·ligents i baixes en carboni, que aconsegueixin un estalvi net en el seu 

consum d’energia i que incorporin sistemes de generació distribuïda a partir d’energies renovables com 

a contribució a la lluita contra el canvi climàtic. 

La planta solar fotovoltaica de l’Arboç serà una infraestructura que produirà energia a partir de fonts 

renovables, sent compatible amb els objectius de l’Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 

2013-2020 
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Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya 

El document de bases per constituir el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya es va 

aprovar el febrer de 2017. 

L’EIX 4 del pacte fa referència a maximitzar la utilització de les fonts d’energia renovables, 

fonamentalment les autòctones. Alguns dels objectius a assolir són: 

▪ Transformar el model energètic català actual en un model basat cent per cent en les energies 

renovables desitjablement a l’horitzó 2050, si és possible tècnicament, mediambientalment i 

econòmicament i amb el suport social i territorial que els faci viables. 

▪ Fomentar la implantació de les energies renovables autòctones mitjançant una planificació 

territorial que determini les millors ubicacions possibles, des del punt de vista de l’aprofitament 

energètic i de l’impacte ambiental, atenent a les possibilitats i característiques pròpies de cada lloc, 

i que faciliti els projectes dels agents interessats, potenciant la participació del territori en el 

desenvolupament dels propis projectes. En concret, caldrà revisar la Llei del Sòl de manera que el 

plans generals d’ordenació prevegin una qualificació de sòls aptes o no aptes per a la captura 

d’energia de fluxos biosfèrics. 

▪ Definir un marc tècnic i regulador adient per a la implantació de la generació d’energia elèctrica 

renovable, o connectada a les xarxes elèctriques o per autoconsum, incloent-hi la simplificació de 

la tramitació administrativa de les instal·lacions. 

▪ Impulsar el desenvolupament de les xarxes elèctriques que permetin la connexió de la generació 

distribuïda d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovables. Addicionalment, caldrà disposar de 

grans instal·lacions de generació d’energia elèctrica renovable, algunes de les quals hauran 

d’actuar com a generació de base, així com a instal·lacions d’emmagatzematge. Ambdós tipus 

d’instal·lacions són complementàries i imprescindibles per aconseguir un model d’energia 

equilibrat, eficaç i eficient. Aquest desplegament de generació i d’emmagatzematge d’energia 

elèctrica renovable comportarà dur a terme importants inversions en xarxes de transport i 

distribució d’energia elèctrica. 

▪ Impulsar fonamentalment les tecnologies eòlica terrestre, inclosa la minieòlica, eòlica marina i 

solar fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica mitjançant energies renovables i mantenir 

la generació hidroelèctrica, atenent als recursos autòctons d’energia renovable que disposa 

Catalunya. 

▪ Aprofitar el potencial del món rural per produir energies renovables i la seva voluntat d’esdevenir 

un punt estratègic per a la sostenibilitat energètica del país i com element de dinamització de les 

economies locals, incloent-hi els propis consumidors. 

▪ Integrar els projectes d’energies renovables amb la realitat social i econòmica del territori, 

aconseguint que els beneficis reverteixin en el desenvolupament del propi territori tant com sigui 

possible, de manera que accepti els projectes i assumeixi de forma consensuada les infraestructures 

i inversions necessàries. 

El desenvolupament de la planta solar fotovoltaica de l’Arboç ha de contribuir a assolir els objectius 

del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. 
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Estratègia SOLARCAT 

Mitjançant l’acord de Govern de 17 d’octubre de 2017, es va acordar elaborar l’estratègia SOLARCAT. 

L’acord de govern de 9 de juliol de 2019 modifica l'estratègia SOLARCAT). 

Entre els objectius dels acords de govern en relació a l’estratègia SOLARCAT es destaquen: 

1. Elaboració de l'estratègia SOLARCAT 

L’Estratègia SOLARCAT ha de garantir la captació i aprofitament del recurs energètic solar de Catalunya, 

i en particular, l’aprofitament elèctric mitjançant l’energia solar fotovoltaica, tot identificant i 

desenvolupant els instruments tècnics, econòmics, legals  i socioculturals necessaris. 

L’objectiu és que sigui enllestida i presentada per aprovació al Govern de la Generalitat de Catalunya en 

el decurs del 2020. 

L’estratègia fixarà els objectius estratègics, i numèrics concrets, així com els terminis, per al 

desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica a Catalunya per als propers anys. 

2. Desenvolupament d'una estratègia territorial per a la implantació de les energies renovables al territori 

de Catalunya. 

Per a donar compliment als objectius de la Llei 16/2017 de canvi climàtic en el sentit de descarbonitzar la 

generació d’energia en l’horitzó del 2050, cal un desenvolupament molt important de les energies 

renovables. 

Les primeres conclusions del treball de prospectiva energètica per al 2050 (PROENCAT 2050) realitzat per 

l’ICAEN mostren que les dues energies renovables principals, que hauran de fer la màxima aportació al 

balanç energètic han de créixer la seva implantació de forma exponencial. Així, en l’horitzó del 2050, 

l’energia solar fotovoltaica haurà de créixer des dels 300MW instal·lats actualment fins als 36.000MW i 

l’energia eòlica des dels 1.200MW actuals fins als 12.000MW. 

Aquest desenvolupament tant important no es podrà realitzar sense preparar i adoptar una estratègia 

territorial que, entre d’altres elements, inclogui la reserva de territori per a la generació renovable. En el 

cas de l’energia solar fotovoltaica els estudis mostren que el potencial màxim d’implantació a les cobertes 

dels edificis i equipaments només podrà cobrir un màxim del 40% de la implantació total necessària. La 

resta s’haurà d’implantar directament sobre el terreny. 

Cal, doncs, la preparació d’aquesta estratègia territorial, així com el suport als models legals i financers 

incipients que poden facilitar la implantació d’aquestes centrals de generació renovable en el seu entorn 

local, considerant que cal la integració dels projectes, per tal de crear riquesa de proximitat i de millorar la 

seva acceptació social. 

En aquest sentit, l’ICAEN iniciarà l’any 2019 els treballs previs per a la definició d’aquesta estratègia 

territorial. Així mateix, l’ICAEN publicarà una convocatòria de subvenció per les anualitats 2019 i 2020, per 

tal de facilitar el desenvolupament dels plecs legals i financers per a projectes reals incipients per a la 

instal·lació de centrals renovables de caire col·laboratiu arreu de Catalunya. 
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Figura 12. Estratègia SOLARCAT 

 

Font: Institut Català d’Energia 

El desenvolupament de la planta solar fotovoltaica de l’Arboç ha de contribuir a assolir els objectius 

de l’estratègia SOLARCAT. 

4.3.1.2. Plans de mobilitat 

Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI) 2012-2024 

Mitjançant la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, de 5 de maig del 

2015, es va “formular” el document final del Pla estatal d'Infraestructures, Transport i Habitatge. 

Aquest pla estableix cinc grans objectius estratègics per a un nou marc de planificació de les 

infraestructures i transports de l’estat: 

a. Millorar l'eficiència i competitivitat del Sistema global del transport optimitzant la utilització de 

les capacitats existents. 

b. Contribuir a un desenvolupament econòmic equilibrat, com a eina al servei de la superació de 

la crisi. 
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c. Promoure una mobilitat sostenible compatibilitzant els seus efectes econòmics i socials amb el 

respecte a l'entorn. 

d. Reforçar la cohesió territorial i l'accessibilitat de tots els territoris de l'Estat a través del Sistema 

de transport. 

e. Afavorir la integració funcional del Sistema de transport en el seu conjunt mitjançant un 

enfocament intermodal. 

Entre les actuacions previstes pel PITVI, n’hi ha 2 que poden tenir incidència a la zona de l’Arboç: 

▪ Transport viari – Noves infraestructures – Autovies interurbanes: A-7 – Corredor entre 

Catalunya i la Comunitat Valenciana (prolongació de la CV-10) i trajecte Sant Roc-Algesires 

▪ Transport ferroviari – Noves inversions a la xarxa convencional: Amplada UIC – Corredor 

Mediterrani: Barcelona-Alacant-Múrcia-Cartagena 

Figura 13. Situació del corredor mediterrani a novembre de 2019 

 

Font: https://elcorredormediterraneo.com/ 

Per que fa a l’autovia A-7, el projecte de la planta solar ha tingut en compte el traçat de l’estudi 

informatiu amb clau EI1-T-09 "Autovia A-7. Carretera N-340, PP.KK. 1.112 a l'1.220,50. Tram: inici de 

Variant d'Altafulla i Torredembarra - variant de Santa Margarida i els Monjos - final variant de 

Vilafranca de Penedès" (veure apartat 3.3.3.3.2). 

Respecte al corredor ferroviari del Mediterrani, el Ministeri de Foment ha optat per la implantació de 

l’amplada UIC en el Corredor Ferroviari Mediterrani (veure apartat 3.3.3.3.2) mitjançant un tercer 

carril sobre el traçat del tren existent, pel que no es preveu que el projecte tingui efectes sobre la 

planificació prevista. 

Per tant, d’acord amb tot l’exposat, la infraestructura projectada és compatible amb el PITVI. 
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Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 

L’any 2006 es va aprovar el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC). Aquest és el pla 

territorial sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a 

Catalunya de cara a l’any 2026.  

El PITC defineix i identifica les vies que formen part de les xarxes de carreteres bàsica i comarcal que són 

titularitat de la Generalitat de Catalunya i també les que formen part de la RIGE (Red de Interés General 

del Estado), la titularitat i competències de les quals correspon a l’Administració General de l'Estat.  

En l’àmbit del projecte, el PITC preveu la següent actuació: 

▪ Corredor mediterrani. Eix 2: A-7/N-340: Reconversió a autovia entre el límit amb Castelló i 

Vilafranca.  

El PITC també recull, detalla i complementa les actuacions ferroviàries a escala catalana i de l’Euroregió 

amb els objectius de millorar la sostenibilitat ambiental, reforçar l’estructura nodal del territori, afavorir 

el progrés social i econòmic i millorar la seguretat global en el transport. 

Una de les actuacions recollides al PITC podria tenir incidència directa a l’àmbit afectat pel projecte:  

▪ Ampliació de capacitat del corredor Sant Vicenç – Castellbisbal: nova línia d'altes prestacions 

amb una vocació de servir les mercaderies en aquest corredor. Aquesta actuació ha de permetre 

especialitzar les vies actuals en serveis de rodalies.  

Tal com s’ha indicar en el cas del PITVI, per que fa a l’autovia A-7, el projecte de la planta solar ha 

tingut en compte el traçat de l’estudi informatiu amb clau EI1-T-09 "Autovia A-7. Carretera N-340, 

PP.KK. 1.112 a l'1.220,50. Tram: inici de Variant d'Altafulla i Torredembarra - variant de Santa 

Margarida i els Monjos - final variant de Vilafranca de Penedès" (veure apartat 3.3.3.3.2). 

Respecte al corredor ferroviari del Mediterrani, el Ministeri de Foment ha optat per la implantació de 

l’amplada UIC en el Corredor Ferroviari Mediterrani (veure apartat 3.3.3.3.2) mitjançant un tercer 

carril sobre el traçat del tren existent, pel que no es preveu que el projecte tingui efectes sobre la 

planificació prevista. 

Per tant, d’acord amb tot l’exposat, la infraestructura projectada és compatible amb el PITC. 

4.3.2. Plans territorials 

4.3.2.1. Pla territorial general de Catalunya 

D’acord amb la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, “el 

Pla territorial general ha d’esser l’instrument que defineixi els objectius d’equilibri territorial d’interès 

general per a Catalunya i, a la vegada ha d’esser el marc orientador de les accions que emprenguin els 

poders públics per a crear les condicions adequades per atreure l’activitat adequada als espais territorials 

idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants 

independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla ha d’esser també l’instrument que defineixi els 

objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació 

del medi ambient”. 

El Pla territorial general té per àmbit d'aplicació tot el territori de Catalunya. Als efectes del que estableix 

l'article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, el Pla consta de 8 àmbits 

funcionals de planificació. 



 

 

4. Adequació del projecte als criteris dels articles 7 i 9 del Decret llei 16/2019 

CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

DOCUMENT 2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT PEL PROJECTE 

Planta solar fotovoltaica a l’Arboç 67 

 

Les propostes i les determinacions del Pla territorial general es concreten mitjançant els plans territorials 

parcials. 

L’emplaçament de la planta solar fotovoltaica en projecte es troba dins l’àmbit de les comarques del 

camp de Tarragona, i les propostes i determinacions per aquest àmbit es regulen mitjançant el Pla 

territorial parcial del Camp de Tarragona (veure apartat 4.3.2.3). 

4.3.2.2. Plans territorials sectorials 

Pla d’espais d'interès natural (PEIN) 

D’acord amb l’article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, el PEIN és un instrument de 

planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial i s'equipara a amb els altres instruments 

d'aquest tipus que es deriven de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

El Pla va ser aprovat amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 

natural. Posteriorment, s'han aprovat, per decret, modificacions puntuals de les normes i dels límits com 

també ampliacions o incorporacions de nous espais. 

La zona d’implantació de la planta fotovoltaica es troba lluny dels espais protegits pel PEIN. L’espai 

més proper, el Foix, es localitza a uns 7 km al oest. Per tant, no afectarà al PEIN. 

4.3.2.3. Plans territorials parcials 

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 

En data 12 de gener de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial parcial 

del Camp de Tarragona (PTPCT). 

El Pla se centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de la realitat territorial: els espais oberts, els 

assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. 

Segons la cartografia del pla, la planta fotovoltaica i la major part del traçat de la línia elèctrica 

d’evacuació se situaran en el sistema d’espais oberts, dins la categoria de sòl de protecció territorial 

(sòl d’interès agrari o paisatgístic) (veure Figura 14). 

D’acord amb l’article 2.8 de les normes del pla, el sòl de protecció territorial “comprèn aquell sòl que el 

Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, 

condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació 

(...)”. 

El Pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial. En l’àmbit 

afectat pel projecte correspon a sòl d’interès agrari i/o paisatgístic. Aquest tipus de sòl “assenyala àrees 

d’activitats productives agràries de significació territorial, i que alhora són terrenys que aporten paisatges 

valuosos o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que, per estar molt poc contaminats per 

l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla com espais no urbanitzats estructuradors de 

l’ordenació del territori”. 

L’article 2.9 regula el sòl de protecció territorial, i estableix, entre altres aspectes, que “3. L’autorització 

relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació urbanística i l’execució 
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d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir en compte les següents 

recomanacions referides als tipus d’intervenció que estableix l’article 2.51. 

a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic. (...) 

C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor favorable si es tracta 

d’activitats complementàries a les pròpies de la producció agrària per ajudar a mantenir l’activitat agrícola 

del conjunt de la finca”. 

En el punt 4 d’aquest mateix article s’indica que “Les autoritzacions d’edificació i l’execució 

d’infraestructures a què fa referència l’apartat anterior, han d’observar, a més de les recomanacions 

assenyalades, els criteris generals i les normatives que s’aprovin en les matèries que s’assenyalen en aquest 

apartat: 

a) Per a l’autorització de les edificacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la possibilitat que s’ubiquin en 

sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d’edificacions existents. 

b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la seva localització i característiques, 

afectin el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl d’acord amb la tipificació adoptada dins 

del sòl de protecció territorial. 

c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, totes 

les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla estableix en aquesta matèria. 

d) L’aprovació de les Directrius del paisatge corresponent a l’àmbit del Pla comporta la incorporació de 

criteris i normes addicionals a les recomanacions assenyalades en l’apartat anterior. 

e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha de complementar, 

si s’escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò que sigui d’aplicació.” 

D’altra banda, tal com es pot observar a la figura de la pàgina següent, pel que fa al sistema 

d’infraestructures de mobilitat i transport, l’emplaçament previst pel projecte és adjacent a un nou 

traçat proposat per la xarxa viària (desdoblament de l’autovia A-7) i es podria veure afectat per un traçat 

en estudi de la xarxa ferroviària (millora de capacitat pel transport de mercaderies). 

L’apartat 6.4.1.2, punt b (el desdoblament de l’A-7 al llarg de tot l’àmbit) de la memòria del Pla territorial 

especifica que el corredor del Mediterrani haurà de completar-se al llarg de tot el Camp de Tarragona 

amb el desdoblament complet de l’A-7, l’antiga N-340, tal com preveu el PITC.  

A l’apartat 6.4.2.3, punt d (una nova estratègia per al transport de mercaderies) de la memòria del Pla 

s’hi detalla que el corredor del Mediterrani, d’especial importància a escala nacional i transeuropea, 

quedarà àmpliament reforçat per la finalització de les diferents actuacions previstes, que configuraran 

un eix d’altes prestacions apte pel transport de mercaderies. Aquestes actuacions inclouen la millora de 

capacitat del corredor St. Vicenç de Calders-Castellbisbal, on s’enllaça amb la línia d’altes prestacions 

Madrid-Barcelona-frontera francesa apte per mercaderies a partir d’aquest punt. A títol indicatiu els 

plànols del Pla mostren el corredor en estudi en paral·lel a la via convencional actual. Aquest és el 

corredor representat en l’àmbit de la planta fotovoltaica projectada. 

  

 

1 L’article 2.5, sobre edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts, estableix que els parcs solars 

són elements d’infraestructures (C2) d’interès públic que poden situar-se en el medi rural. 
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Figura 14. Emplaçament de la planta solar sobre el PTPCT 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona 

L’article 4.3 de la normativa del Pla territorial estableix les determinacions gràfiques del sistema 

d’infraestructures, i en el punt 6, pel que fa als elements de nou traçat, especifica que “el Pla adopta 

diferents nivells de concreció en funció del seu grau de definició projectual i altres circumstàncies 

concurrents: 

a) Trams amb algun nivell de projecte: La representació gràfica pretén expressar amb la màxima precisió 

possible la planta del traçat projectat. 

b) Trams sense projecte: La representació gràfica és indicativa i cal entendre que el projecte pot introduir 

variacions significatives. La seva representació és segons els casos: 

- Figurativa: amb l’objectiu de donar una imatge aproximada del traçat final. 

- Esquemàtica: per expressar únicament l’objectiu de connectivitat entre punts. 
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El Pla distingeix, si s’escau, d’acord amb l’estratègia de desenvolupament territorial descrita en la memòria, 

quins trams de nou traçat són d’execució proposada pel Pla (proposta) i quins constitueixen únicament un 

requeriment per a que es faci, en els instruments a l’escala apropiada, una previsió de sòl i que aquesta es 

mantingui per a possibilitar la construcció del tram quan es faci necessari pels fluxos de trànsit assolits 

(previsió). 

Així mateix, el Pla assenyala, en aquells casos en què no hi hagi prou elements de coneixement per a 

prendre una decisió positiva o negativa respecte un nou tram viari o ferroviari, l’assenyalament de traçats 

o corredors en estudi per a una futura decisió més fonamentada.” 

Finalment, l’article 6.4, regula els estudis d’impacte i integració paisatgística: 

“(...), l’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de formar part de la documentació tècnica necessària 

per a la sol·licitud de llicència en els següents casos: 

- Infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una presència visual significativa en el territori. 

(...) 

- Tots els casos en què s’exigeix preceptivament l’informe d’impacte i integració paisatgística. 

3. El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística és el que estableix l’article 21 de l’esmentat 

Decret 343/2006. Quan a criteri de l’administració que ha de concedir la llicència o ha d’emetre l’informe, 

la integració paisatgística no sigui acceptable, es requerirà el promotor de la construcció, edificació o 

instal·lació perquè introdueixi les esmenes necessàries per tal que la integració sigui satisfactòria. La 

resolució de l’administració especificarà els aspectes a modificar del projecte per a fer-lo paisatgísticament 

acceptable.” 

 

El projecte s’ubicarà en sòl de protecció territorial (sòl d’interès agrari o paisatgístic). D’acord amb el 

punt 3 de l’article 2.9, l’autorització d’una planta solar (tipus C2 segons l’article 2.5) és admissible en 

aquesta categoria de sòl, prestant especial atenció de la integració paisatgística. D’acord amb l’article 

12 i l’annex 2 del Decret llei 16/2019, l’autorització de la planta solar requerirà de l’aprovació d’un 

projecte d’actuació específica (PAE) d’interès públic en sòl no urbanitzable, que haurà d’incloure un 

Estudi d’impacte i integració paisatgística amb el contingut de l’article 21 del Decret 343/2006, de 19 

de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge. Per tant, en fases posteriors de la tramitació, s’estudiarà detalladament la integració 

paisatgística de la instal·lació. 

La planta fotovoltaica projectada observarà els criteris generals i les normatives indicades a l’apartat 

4 de l’article 2.9: 

a) Per a l’autorització de les edificacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la possibilitat que s’ubiquin 

en sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d’edificacions existents. 

Les dues alternatives avaluades per a la implantació de la planta solar (veure document 3 de la 

consulta prèvia) s’emplacen en sòl de protecció territorial. La instal·lació projectada, per les seves 

característiques, no pot reutilitzar edificacions existents. 

b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la seva localització i 

característiques, afectin el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl d’acord amb la 

tipificació adoptada dins del sòl de protecció territorial. 

La planta fotovoltaica s’ha projectat a l’extrem del sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, en un àmbit 

emmarcat per diverses infraestructures ja existents (ferrocarril d’alta capacitat i convencional), línia 
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elèctrica a 220 kV, gasoducte) i en projecte (traçat de l’autovia A-7). A més, es tracta d’una zona on 

actualment ja no hi ha zones de cultiu en actiu, ocupada per matollar i zones ermes. 

c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, 

totes les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla estableix en aquesta matèria. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, es redactarà un Estudi d’impacte i integració paisatgística del 

projecte que tindrà en compte les disposicions del Pla en aquesta matèria. 

d) L’aprovació de les Directrius del paisatge corresponent a l’àmbit del Pla comporta la incorporació 

de criteris i normes addicionals a les recomanacions assenyalades en l’apartat anterior. 

Actualment, les directrius del paisatge encara no estan incorporades a les normes del Pla territorial 

parcial del Camp de Tarragona. 

e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha de 

complementar, si s’escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò que sigui 

d’aplicació. 

Actualment encara no s’ha aprovat cap Pla sectorial agrari. 

Pel que fa a les infraestructures de mobilitat i transport, cal tenir en compte que el projecte de la 

planta solar ha tingut en compte el traçat de l’estudi informatiu amb clau EI1-T-09 "Autovia A-7. 

Carretera N-340, PP.KK. 1.112 a l'1.220,50. Tram: inici de Variant d'Altafulla i Torredembarra - variant 

de Santa Margarida i els Monjos - final variant de Vilafranca de Penedès" (veure apartat 3.3.3.3.2). 

Respecte al corredor ferroviari del Mediterrani, tal com s’indica a la memòria del Pla territorial, el 

corredor grafiat al plànol d’ordenació és indicatiu. A més, cal tenir en compte que el Ministeri de 

Foment ha optat per la implantació de l’amplada UIC en el Corredor Ferroviari Mediterrani (veure 

apartat 3.3.3.3.2) mitjançant un tercer carril sobre el traçat del tren existent, pel que no es preveu que 

el projecte tingui efectes sobre la planificació prevista. 

Per tant, d’acord amb tot l’exposat, la infraestructura projectada és compatible amb el Pla Territorial 

de les Comarques Centrals. 

Pla territorial metropolità de Barcelona 

En data 20 d’abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità 

de Barcelona (PTMB). 

El Pla se centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de la realitat territorial: els espais oberts, els 

assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. 

Segons la cartografia del pla, la línia elèctrica d’evacuació de planta fotovoltaica en projecte se situarà 

el sistema d’espais oberts, dins la categoria de Espais de protecció especial de la vinya. Tot i així, tal 

com s’ha indicat a l’apartat anterior, realment la major part del traçat de la línia es troba dins el terme 

municipal de l’Arboç, en l’àmbit del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. Per tant, només l’extrem 

final de la línia d’evacuació, en el punt de connexió amb la línia elèctrica existent, es trobarà en l’àmbit 

del Pla territorial metropolità de Barcelona. 
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Figura 15. Emplaçament del projecte sobre el PTMB 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla territorial metropolità de Barcelona 

D’acord amb l’article 2.5 de les normes del pla, el sòl de protecció especial “comprèn aquell sòl que, pels 

seus valors naturals i agraris o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat 

per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar 

el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions (...)”. 

El Pla estableix dues categories d’espais de protecció especial, de les quals el projecte afecta els Espais 

de protecció especial de la vinya. Segons la normativa de Pla “els espais de protecció especial de la vinya 

es distingeixen per la presència dominant d’aquest conreu i per constituir en conjunt l’espai agrari de major 

dimensió del territori. Aquestes característiques motiven que a més d’estar subjecte a les regulacions 

generals dels espais de protecció especial, sigui objecte de regulacions específiques en atenció a les 

peculiaritats esmentades”. 

L’article 2.6 correspon a la regulació general del sòl de protecció especial. En el punt 2 s’especifica que 

“amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de la legislació 

vigent, s’entén que els espais de protecció especial estan sotmesos a un règim especial de protecció i que 

són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de 

forma clara els valors que motiven la protecció especial (...).” 

En el punt 3, es detalla que en els espais de protecció especial, s’hi poden autoritzar “les edificacions i 

ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 4, 5, 6 i 7 del 
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present article per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquests 

espais. Aquestes edificacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.112.” 

En el punt 6 s’especifica que “els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en 

espais de protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe d’espais, han d’adoptar 

solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, 

corredors hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i 

espais d’interès geològic) i cultural (...). Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la 

realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen les Directrius del paisatge, d’una 

valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les 

condicions esmentades (...)”. 

En el punt 7 s’indica que “l’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn 

territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial 

els valors de l’àrea d’espais de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents 

variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de 

l’activitat: 

a) Millora esperada de l’espai protegit 

b) Vegetació i hàbitats de l’entorn 

c) Fauna de l’entorn 

d) Valor edafològic 

e) Funcions de connector biològic 

f) Estabilitat del sòl 

g) Funcions hidrològiques 

h) Fragmentació del sòl 

i) Gestió dels residus 

j) Accessibilitat i necessitat de serveis 

k) Increment de la freqüentació 

l) Patrimoni cultural i històric 

m) Patrimoni geològic 

n) Zones humides 

o) Paisatge 

p) Qualitat atmosfèrica 

q) Valor productiu agrari 

En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada, etc.– han de ser determinants en la 

valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial. 

Uns 12 m longitudinals de la línia elèctrica d’evacuació de la planta fotovoltaica en projecte es 

trobaran en l’àmbit del Pla territorial metropolità de Barcelona, en sòl de protecció especial (Espais 

de protecció especial de la vinya). D’acord amb el punt 3 de l’article 2.6, l’autorització d’una planta 

solar (tipus C2 segons l’article 2.11) és admissible en aquesta categoria de sòl, quan es compleixin les 

condicions i exigències que assenyalen els apartats 4, 5, 6 i 7 del mateix article. 

Tenint en compte l’emplaçament previst per la planta fotovoltaica i la ubicació de la línia elèctrica 

existent on s’evacuarà l’energia produïda, no hi ha alternatives per la línia elèctrica fora de sòl de 

protecció especial. 

A l’apartat 3 del present document es fa un diagnòstic territorial del medi afectat pel projecte, 

incloent els aspectes indicats al punt 7 de l’article 2.6. El diagnòstic demostra que no s’afecten 

significativament els principals valors d’aquest tipus de sòl. 

 
2 L’article 2.11, sobre edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts, estableix que els parcs solars 

són elements d’infraestructures (C2) d’interès públic que poden situar-se en el medi rural. 
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D’acord amb l’article 12 i l’annex 2 del Decret llei 16/2019, l’autorització de la planta solar requerirà 

de l’aprovació d’un projecte d’actuació específica (PAE) d’interès públic en sòl no urbanitzable, que 

haurà d’incloure un Estudi d’impacte i integració paisatgística amb el contingut de l’article 21 del 

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge. Per tant, en fases posteriors de la tramitació, s’estudiarà 

detalladament la integració paisatgística de la instal·lació. 

Per tant, d’acord amb tot l’exposat, la infraestructura projectada és compatible amb el Pla Territorial 

metropolità de Barcelona. 

4.3.3. Plans urbanístics 

4.3.3.1. Pla d’ordenació urbanística municipal de l’Arboç 

La planta projectada se situa al terme municipal l’Arboç. El planejament urbanístic municipal vigent és 

el Pla d'ordenació urbanística municipal aprovat el 25 de juny del 2009.  

D’acord amb les normes, el projecte s’ubica en sòl no urbanitzable Agrícola (clau A1). L’emplaçament 

previst es troba afectat per una reserva del sistema viari lligada a un projecte de variant de la carretera 

N-360 (veure Figura 16). 

Pel que fa al sistema viari, l’article 38 fa referència als tipus de vies, i respecte la xarxa bàsica o carreteres, 

especifica que “són les vies que creuen el terme municipal excepte aquells trams amb consideració de 

travessia urbana, que es consideren xarxa viària local. El projecte, la construcció, la conservació, el 

finançament, l'ús i l'explotació de les carreteres observaran el que disposen la Llei de Carreteres 25/88, de 

29 de juliol, la Llei Catalana 16/85, d'11 de juny, d'ordenació de les carreteres de Catalunya no reservades 

a la titularitat de l'Estat i el vigent Reglament d'11 de febrer de 1977 (RD. 1073/77) i altres normes 

aplicables en funció de la seva titularitat. S'hauran de seguir les pautes i les indicacions establertes en els 

plànols corresponents d'aquest Pla a fi d'estructurar de forma coherent el sistema viari. 

Pel que fa de les carreteres de titularitat de l’Estat serà d’aplicació la normativa i reglamentació vigent, Ley 

25/1988 de 29 de julio, de Carreteras, el R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, pel qual s’aprova el 

Reglamento de Carreteras y sus modificaciones dispuestas en los R.R.D.D. 1911/1997 de 19 de diciembre i 

597/1999 de 16 de abril”. 

L’article 92 regula les actuacions d’interès públic i detalla el següent: 

“1. En sòl no urbanitzable poden admetre’s actuacions específiques d’interès públic que s’hagin d’emplaçar 

en el medi rural. Aquestes actuacions són les previstes en l’article 47.4. de la LUC. Cal seguir en aquest 

supòsit el tràmit de l’article 48 de la LUC (aprovació de la Comissió Territorial d’Urbanisme, prèvia 

informació pública convocada per l’Ajuntament, i posterior llicència urbanística municipal), tret que 

existeixi un pla especial previ que habiliti aquestes actuacions. 

(...) 

3. En la tramitació de les autoritzacions per actuacions d’interès públic haurà d’observar-se el següent: 

a) El procediment és el previst a l’article 48 de la LUC. 

b) A l’expedient ha d’acreditar-se l’existència d’interès públic i la necessitat d’implantació en el medi rural. 

Cal justificar la no concurrència d’un règim especial de protecció de l’àmbit que sigui compatible amb la 

seva transformació. 
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c) La memòria ha de demostrar expressament la inexistència de risc per a les zones veïnes en ordre a 

l’equilibri ecològic, a les condicions naturals del sector o als valors paisatgístics. 

(...) 

b) Cas d'haver-se de creuar el Sòl No Urbanitzable per noves línies de transport elèctric, aquestes es 

canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors conjunts amb les existents, 

al llarg de les grans infraestructures de comunicació. 

c) Les actuacions específiques d’interès públic, si no estan incloses en un pla especial urbanístic han de ser 

sotmeses a informació pública per l’Ajuntament, per un termini d’un mes i han d’incloure la documentació 

que es preveu a l’art. 48 de la LUC. 

Figura 16. Emplaçament de planta solar sobre el POUM de l’Arboç 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del POUM de l’Arboç 

5. Les instal·lacions de serveis tècnics que s’hagin d’implantar en sòl no urbanitzable requereixen, en defecte 

de pla especial, l’observança del tràmit de l’article 48 de la LUC. S’hi comprenen les infraestructures 

d’accessibilitat, les instal·lacions i obres de serveis tècnics com les de telecomunicacions, infraestructura 

hidràulica general, abastament elèctric, subministrament i sanejament d’aigües, tractament de residus, 

producció d’energia i altres. Han de complir-se els requisits següents: 
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a) Justificació de la necessitat d’implantació de les instal·lacions en aquest tipus de sòl i de l’adequació de 

l’emplaçament i de les condicions de la parcel·la al servei concret. 

b) Les instal·lacions tècniques han de tenir accés des de la xarxa principal de vies i camins, adequant-se els 

accessos a les necessitats específiques dels vehicles. 

c) La previsió d’aparcaments necessaris per a vehicles, especialitzats o no, ha de ser com a mínim d’una 

plaça d’aparcament per cada 100 m² construïts i s’han de disposar íntegrament a l’interior de la parcel·la. 

d) El projecte de la instal·lació ha de preveure el tractament dels espais no edificats i justificar l’adequació 

paisatgística a l’entorn. 

e) L’ocupació màxima és del 30%. 

(...) 

6. L’Ajuntament ha d’especificar en cada cas les mesures necessàries per a l’adequació de les instal·lacions 

existents a les anteriors condicions. Amb l’objectiu de la preservació paisatgística i ambiental del territori, 

també pot suggerir emplaçaments alternatius que puguin complir els requeriments tècnics del projecte 

presentat.” 

L’article 96 regula els usos admesos en Sòl No Urbanitzable, i especifica que “el sòl no urbanitzable pot 

ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic 

que s’hagin d’emplaçar en el medi rural”. A aquest efecte, són d’interès públic les instal·lacions i les obres 

necessàries per a serveis tècnics com “la producció d’energia a partir de fonts renovables”. 

El punt 3 de l’article 96 detalla que “l’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es 

refereix l’apartat 2 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 paisatgístics, històrics, arqueològics, 

científics, ambientals o culturals, per l’existència de riscs naturals o pel fet d’estar subjecte a limitacions o 

a servituds per a la protecció del domini públic”. 

El punt 5 del mateix article especifica que “l’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de 

garantir en qualsevol cas la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la 

màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades. Dita autorització se 

subjectarà al que preveuen els articles 48, 49 i 50 de la LUC”. 

L’article 99 correspon a la regulació específica de la Zona agrícola (claus A1, A2, A3). D’acord amb aquest 

article “constitueixen en general sòls d'especial valor agrícola els sòls lliures que per les seves 

característiques naturals (morfologia, composició del sòl, disponibilitat de recursos hidràulics, posició, etc...) 

i la seva destinació tradicional a l'explotació agrària han de mantenir l'activitat agropecuària com a ús 

primordial”. 

Dintre de la zona d’espais agrícoles d’interès l’àmbit afectat pel projecte es triba en la subzona A1. 

Agrícola en general. 

Pel que fa als usos compatibles a la zona agrícola, a l’article 99 s’especifica que “s'admeten els usos rurals 

vinculats a l'explotació dels recursos naturals, a la regeneració dels conreus abandonats, i a la promoció i 

desenvolupament de l'activitat agrícola i ramadera, i en general els de l'article 96, i es prohibeixen amb 

caràcter general els referenciats a l'article 95”. 

  



 

 

4. Adequació del projecte als criteris dels articles 7 i 9 del Decret llei 16/2019 

CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

DOCUMENT 2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT PEL PROJECTE 

Planta solar fotovoltaica a l’Arboç 77 

 

El projecte de la planta solar fotovoltaica de l’Arboç es troba afectat parcialment la reserva del sistema 

viari vinculada a la variant de la carretera N-360 (autovia A-7). En tractar-se d’un projecte de titularitat 

estatal, actualment la normativa d’aplicació és la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres. El 

disseny del projecte ha tingut en compte les zones de protecció establertes als articles 28-33 

d’aquesta llei (veure també apartat 3.3.3.3.2 i Annex 2 de la present memòria). 

La planta en projecte correspon a un servei tècnic que té per objecte la producció d’energia a partir 

d’una font renovable. Per tant, s’ajusta a allò establert a l’article 96 del POUM i és un ús admès a la 

clau A1. 

Pel que fa als requeriments de l’article 92, cal tenir en compte que la tramitació de la planta 

fotovoltaica es farà d’acord amb el que s’estableix al Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. En la present 

memòria es demostra la inexistència de risc per a les zones veïnes en ordre a l’equilibri ecològic, a les 

condicions naturals del sector o als valors paisatgístics. 

La línia elèctrica d’evacuació de l’energia produïda evacuarà directament a una de les línies existents 

que tenen entrada a la subestació de Castellet i la Gornal. Per tant, s’ajusta al punt 3.b de l’article 92 

del POUM. 

Pel que fa als requisits de l’article 92, apartat 5, cal tenir en compte que l’emplaçament escollit per la 

planta solar es situa en un entorn envoltat de diverses infraestructures existents o en projecte 

(ferrocarril d’alta capacitat i convencional, línies elèctriques de mitja i d’alta tensió, gasoducte, 

projecte de l’autovia A-7), proper a zones industrials i a la subestació elèctrica de Castellet i la Gornal. 

A més, la línia d’evacuació serà soterrada i connectarà directament a la línia de mitja tensió més 

propera, fet que minimitza la seva longitud. 

Així mateix, la planta tindrà accés des de la xarxa viària existent i, per les seves característiques, no 

requereix d’aparcaments per vehicles. 

D’acord amb l’article 12 i l’annex 2 del Decret llei 16/2019, l’autorització de la planta solar requerirà 

de l’aprovació d’un projecte d’actuació específica (PAE) d’interès públic en sòl no urbanitzable, que 

haurà d’incloure un Estudi d’impacte i integració paisatgística amb el contingut de l’article 21 del 

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge. Per tant, mitjançant aquest estudi es garantirà el tractament dels 

espais no edificats i es justificarà l’adequació paisatgística a l’entorn. 

L’ocupació dels panells fotovoltaics dintre el recinte de la planta solar representa el 31% de la seva 

superfície. Ara bé, representa un 19,8% de la superfície de la parcel·la cadastral. 

D’acord amb tot l’exposat, la Planta solar de l’Arboç és compatible amb el Pla d’ordenació urbanística 

municipal de l’Arboç. Tanmateix, l’autorització de la instal·lació resta subjecte a les determinacions 

del Decret llei 16/2019. 
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4.3.3.2. Pla d’ordenació urbanística municipal de Castellet i la Gornal 

La línia elèctrica d’evacuació de la planta solar en projecte se situa parcialment al terme municipal de 

Castellet i la Gornal. El planejament urbanístic municipal vigent és el Pla d'ordenació urbanística 

municipal aprovat el 15 de desembre del 2004. Tenint en compte la delimitació municipal més recent 

disponible a l’ICGC, només 12 m de l’extrem final de la línia es trobaran en aquest municipi. 

D’acord amb les normes, la línia elèctrica afecta sòl no urbanitzable amb la qualificació Zona de 

protecció rústica comú (clau 24). (veure figura següent). 

Figura 17. Emplaçament de la línia elèctrica d’evacuació sobre el POUM de Castellet i la Gornal 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del POUM de Castellet i la Gornal 

L’article 28 del POUM classifica els usos segons la seva funció. Inclou l’ús de serveis tècnics i 

mediambientals, que “comprèn aquell que es duu a terme en les instal·lacions i els espais reservats per als 

serveis tècnics d'electricitat, abastament d'aigua, gas, telefonia, sanejament i similars, incloses les oficines 

i magatzems al servei d'aquest ús (...)”. 

L’article 81 fa referència a les condicions de les edificacions en sòl no urbanitzable i especifica que “el 

sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els 

equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, justificant 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 paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambientals o culturals, per l'existència de riscs 

naturals o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a Ja protecció del domini públic”. 

L’article 82 correspon al procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès 

públic en sòl no urbanitzable i detalla que “els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a 

què es refereix l'article 47.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, si no estan inclosos en un pla 

especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació pública per l'ajuntament, per un termini d'un mes, 

i han d'incloure la documentació (...)”. 
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La línia elèctrica d’evacuació de l’energia produïda per la planta solar fotovoltaica de l’Arboç 

correspon a un servei tècnic d’electricitat. Per tant, s’ajusta a allò establert a l’article 81 del POUM i és 

un ús admès en sòl no urbanitzable. En la present memòria es demostra que el projecte és compatible 

amb els valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambientals o culturals de la zona. 

S’ubica en una zona on no hi ha riscs naturals significatius. A més, el projecte s’ha dissenyat d’acord 

amb les a servituds de les infraestructures existents i en projecte. 

Pel que fa als requeriments de l’article 82, cal tenir en compte que la tramitació de la planta 

fotovoltaica (i de la línia d’evacuació vinculada a aquesta) es farà d’acord amb el que s’estableix al 

Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a 

les energies renovables.  

D’acord amb tot l’exposat, línia elèctrica d’evacuació de l’energia produïda per la Planta solar de 

l’Arboç és compatible amb el Pla d’ordenació urbanística municipal de Castellet i la Gornal. 

Tanmateix, l’autorització de la instal·lació resta subjecte a les determinacions del Decret llei 16/2019. 

4.3.4. Catàlegs de paisatge 

El projecte es troba en l’àmbit del Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona. La línia elèctrica 

d’evacuació de l’energia produïda es troba parcialment en l’àmbit del Catàleg del paisatge de la Regió 

Metropolitana de Barcelona. (veure apartat 3.3.4 Paisatge). 

4.3.5. Plans de protecció civil 

El municipi de l’Arboç té la obligació o recomanació de redactar diversos plans d’actuació municipal per 

diferents riscos, tan de caire natural com vinculats a l’activitat humana. A la taula següent es fa una 

diagnosi de en quin estat es troben aquests plans actualment. 

Taula 12. Estat de la planificació municipal en protecció civil 

Risc Nivell Pla municipal Homologació Observacions 

PROCICAT - PBEM L’Arboç 19/09/2019 
El PROCICAT té per objecte fer front a les 

emergències generals. 

NEUCAT Recomanat PAM NEUCAT L'Arboç 19/09/2019 

És el Pla especial d’emergències per 

nevades. Es tracta d’un risc sense 

incidència significativa sobre el projecte. 

INUNCAT Recomanat PAM INUNCAT L'Arboç 19/09/2019 

És el Pla especial d’emergències per risc 

d’inundacions. Es tracta d’un risc sense 

incidència significativa en l’àmbit del 

projecte. 

SISMICAT Recomanat PAM SISMICAT L'Arboç 19/09/2019 

El SISMICAT és pla Especial d'Emergències 

Sísmiques de Catalunya. L’Arboç no està 

obligat a disposar del PAM perquè no 

supera el llindar de dany de referència, ni 

el llindar d’intensitat sísmica. 

TRANSCAT Obligat PAM TRANSCAT L'Arboç 19/09/2019 1 
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Risc Nivell Pla municipal Homologació Observacions 

VENTCAT Recomanat PAM VENTCAT L'Arboç 19/09/2019 

És el pla d’emergències per risc de vent. 

L’Arboç, no està obliga a tenir PAM, ja que 

no arriba als 5 dies/any amb superació del 

llindar de 20 m/s, i tampoc supera el llindar 

de població. 

Contaminació 

Ebre 
Obligat -  

A l’Arboç és obligatori atès que està 

abastat pel Consorci d’Aigües de 

Tarragona. No té incidència pel projecte en 

estudi. 

Plans Específics Municipals 

PEM Carretillada, Cercavila i Castell de Focs L'Arboç 25/05/2017 
No tenen incidència pel projecte en estudi. 

PEM Concerts i Espectacles a l'aire lliure L'Arboç 25/05/2017 

1 Veure descripció del risc a l’apartat 3.3.5.2.1 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Protecció Civil 

4.4. Justificació de les condicions idònies de l’emplaçament 

L’emplaçament escollit per la planta solar fotovoltaica de l’Arboç reuneix les condicions idònies des del 

punt de vista tècnic, econòmic, energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic: 

Condicions energètiques 

Els mòduls fotovoltaics es poden instal·lar en qualsevol emplaçament que presenti una superfície lliure 

d’obstacles que puguin fer ombra, i on s’assegurin certes condicions de radiació solar. 

L’optima orientació dels mòduls fotovoltaics és cap al sud. La pèrdua per desviació en l’orientació és de 

l’ordre del 0,2% per cada grau de desviació respecte la coordenada zero (sud). Així mateix, la inclinació 

òptima dels mòduls depèn de la latitud de l’indret on es volen col·locar (entre 5 i 10 graus d’inclinació 

menys, respecte el valor de la latitud de l’emplaçament), tot i que també depèn de la situació i del tipus 

de radiació estacional que es vulgui optimitzar. 

Catalunya es troba a uns 43º de latitud, pel que la inclinació òptima dels panells que s’instal·len per 

aprofitar la radiació solar durant tot l’any oscil·la entre els 30º i els 40º respecte l’horitzontal. Aquest 

valor pot variar en funció del nombre de fileres de panells que composin la instal·lació. 

Pel que fa a la climatologia, cal tenir en compte que els mòduls fotovoltaics generen electricitat durant 

tot l’any, mentre hi hagi radiació solar. Normalment a l’estiu es genera més electricitat degut a 

l’increment de la intensitat i el temps d’insolació, tot i que a l’hivern també es genera electricitat fins i 

tot en dies ennuvolats o amb boira. 

La generació d’electricitat és proporcional a la intensitat de radiació, però no depèn directament de la 

temperatura; al contrari, a temperatures baixes augmenta el voltatge generat i els dispositius electrònics 

funcionen més eficientment. 

Tenint en compte tots aquests factors, tota Catalunya té característiques òptimes per a la generació 

d’electricitat a partir de la radiació solar. 
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En el cas concret de l’emplaçament proposat per la planta solar fotovoltaica de l’Arboç, s’ha fet un estudi 

específic de situació de l’emplaçament mitjançant el software PVSYST. Es tracta d’una eina, 

desenvolupada per la Universitat de Ginebra a Suïssa, que permet l’estudi, simulació i anàlisi de dades 

complert dels sistemes fotovoltaics. El software ha permès dimensionar la instal·lació tenint en compte 

la radiació solar que rebrà en funció de la seva ubicació, partint de dades meteorològiques i tenint en 

compte la projecció de ombres gràcies a la simulació del moviment del Sol durant el dia. Les dades 

obtingues en aquest estudi corroboren que l’emplaçament escollit és òptim des del punt de vista 

energètic. 

Condicions tècniques 

Independentment de les condicions energètiques indicades en el punt anterior, des del punt de vista 

tècnic, l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica de l’Arboç també és òptim pels motius que 

s’indiquen tot seguit: 

▪ Punt de connexió: la instal·lació solar fotovoltaica es connectarà a una línia de mitja tensió 

existent que té entrada a la subestació elèctrica de Castellet, situada just a l’altra banda de les 

vies del tren. El fet de connectar a la línia elèctrica, minimitza la longitud de la línia elèctrica 

d’evacuació necessària i evita el creuament en aeri de les línies dels ferrocarrils. 

▪ Accessibilitat: l’accés a la planta solar es farà a través d’un camí existent. Per tant, s’evitarà 

l’obertura de nous camins. 

▪ Morfologia del terreny: les parcel·les escollides no presenten desnivells importants, fet que 

minimitza els moviments de terres necessaris per la instal·lació dels panells, i que evita canvis 

substancials en la morfologia actual. 

Condicions econòmiques 

La viabilitat econòmica de les instal·lacions solars fotovoltaiques depèn del rendiment que s'obté en la 

producció energètica. Tal com s’ha indicat en punts anteriors, s’ha realitzat una avaluació del rendiment 

energètic de la instal·lació i el càlcul de de pla producció estimada (punt 3.4.3. de l’avantprojecte). 

A més, per poder controlar la producció energètica es disposarà de sistemes de seguiment i monitoratge 

de la instal·lació, que permetran parametritzar i avaluar el seu funcionament en tot moment, i assegurar 

així el màxim rendiment. 

Condicions ambientals 

Els factors que fan que l’emplaçament proposat sigui òptim des del punt de vista ambiental es 

resumeixen a l’apartat 3.4 (Resum del diagnòstic territorial i del medi potencialment afectat pel projecte). 

Els impactes potencials s’analitzen al document 3 de la consulta prèvia sobre la viabilitat de 

l’emplaçament, corresponent a l’anàlisi d’alternatives. 

Condicions urbanístiques 

A l’apartat 4.3 s’analitza l’adequació del projecte al plantejament sectorial, territorial i urbanístic. 
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Condicions paisatgístiques 

Des del punt de vista paisatgístic, cal tenir en compte que l’emplaçament escollit es troba en un entorn 

envoltat per infraestructures existents i en projecte (ferrocarril convencional i ferrocarril d’altes 

prestacions, línies elèctriques, gasoducte, projecte de desdoblament de l’autovia A-7), molt proper a 

zones industrials, on s’hi troba la subestació de Castellet i la Gornal. 

En quant a les transformacions, el parc suposarà l’ocupació de sòl cobert per matollar i zones ermes, 

que havien sigut antics cultius, però no implicarà alteracions topogràfiques rellevants ni transformacions 

irreversibles. 

Referent la visibilitat de la nova planta solar fotovoltaica, no hi ha miradors propers que s’hagin de tenir 

en compte. El tren d’alta velocitat i el tren convencional són les infraestructures de transport més 

properes (on es concentren el gruix dels espectadors potencials de l’àmbit d’estudi). Ara bé, aquesta 

infraestructura es troba en una cota deprimida respecte l’emplaçament de la planta solar, pel que 

aquesta serà difícilment visible des de l’interior dels trens. 

La plata solar sí que serà visible des del nord del nucli urbà de la Gornal i des d’algun punt del sender 

GR-92, que transcorre al nord de l’emplaçament projectat. 

D’acord amb l’article 12 i l’annex 2 del Decret llei 16/2019, l’autorització de la planta solar requerirà de 

l’aprovació d’un projecte d’actuació específica (PAE) d’interès públic en sòl no urbanitzable, que haurà 

d’incloure un estudi d’impacte i integració paisatgística. En aquest s’analitzaran en detall tots els 

possibles impactes paisatgístics, i s’hi proposaran les estratègies, criteris i mesures d’integració 

necessàries. 
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5. Síntesi i conclusions 

L’article 11.1 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica 

i l'impuls a les energies renovables preveu que les persones interessades a implantar una planta solar 

fotovoltaica han de formular una consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables sobre la viabilitat 

de l’emplaçament projectat per a la instal·lació. 

El present document correspon al diagnòstic territorial del medi afectat pel projecte de la planta solar 

fotovoltaica de l’Arboç, situada sud-oest del terme municipal de l’Arboç, al paratge anomenat La Creu 

de Montblanc, a 168 m al nord de la subestació elèctrica de Castellet i la Gornal. També inclou la 

justificació de l’adequació del projecte als criteris dels articles 7 i 9 del Decret llei 16/2019 (l’article 8 

no és d’aplicació, ja que fa referència als parcs eòlics). 

El diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte s’ha fet destacant aquells factors del medi 

ambient potencialment limitants identificats prèviament al desenvolupament del Projecte, i establint la 

seva importància relativa a las necessitats concretes d’execució i operació de la planta solar fotovoltaica. 

A l’apartat 3.4 s’hi fa un resum dels aspectes més destacats del diagnòstic realitzar. 

A l’apartat 4 s’hi justifica l’adequació del projecte de la planta solar fotovoltaica als criteris dels articles 

7 a 9 del Decret llei 16/2019. 

En conclusió, el present document, juntament amb els documents 1 (Avantprojecte) i 3 (Anàlisi 

d’alternatives), permeten avaluar la viabilitat de l’emplaçament d’una planta solar fotovoltaica que és 

necessària per assolir els objectius de descarbonització de l’economia establerts a nivell català, espanyol 

i europeu. A més, el dia 14 de maig de 2019 es va declarar la situació d’emergència climàtica a 

Catalunya per tal d’assolir els objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 

16/2017, d’1 d’agost. 
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Annex fotogràfic 

En la figura següent es mostren els punts des d’on s’han fet les fotografies que es mostren a continuació. 

Figura 1. Emplaçament de les fotografies 

 

Font: Elaboració pròpia 
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1. Vista panoràmica de l’emplaçament 

 

 

2. Erm del sud de la parcel·la (antic cultiu herbaci) 

 

 

3. Pas del gasoducte d’Enagas 
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4. Zona de matollar 

 

 

5. Camí de Bellvei a Banyeres del Penedès 
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6. Vista panoràmica de l’emplaçament 

 

 

7. Ruta de l’Arboç (Foto festa al costat de la foto número 6) 

 

 

8. Zona de matollar 
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9. Erm del sud de la parcel·la (antic cultiu de vinya) 

 

 

10. Barraca de pedra seca 
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11. Línia elèctrica d’alta tensió 

 

 

12. Parcel·la de l’emplaçament de la planta solar darrera les vies dels ferrocarrils 
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13. Indústria Saint-Gobain Cristalería 

 

 

14. Subestació d’alimentació del tren de gran velocitat 
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15. Vista de l’emplaçament des del pas superior de les vies del tren 

 

 

16. Subestació de Castellet i la Gornal 

 

 

17. Polígon industrial Les Planes 
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18. Vista des del GR-92 

 

 

19. Vista des del nucli urbà de la Gornal 

 

 

20. Vista des de la N-340 
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Asunto: Proyecto autovía N-340 en el término municipal de l'Arboç

La sociedad Renventure SL se dedica al desarrollo de centrales eléctricas basadas en tecnologías renovables y está interesada en la
implantación de una planta solar fotovoltaica en la parcela 11 del polígono 11 del catastro del municipio de l'Arboç.

El Ayuntamiento de l'Arboç ha informado a Renventure SL que dicha parcela está afectada por el proyecto de trazado y construcción
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Destinatario:

C/ De la Marquesa, 12

08003 Barcelona - 

Clave: 12-B-4800

Autovía del Mediterráneo,  A-7. Tramo: Castellet i la Gornal-Santa Margarida 
i els Monjos

CASTELLET I LA GORNAL-SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Provincia de: Barcelona

Tramo:

ASUNTO: 

Título:

Información estado de proyecto

como contestación a su escrito de fecha 24 de septiembre de 2019  y número de
registro 190112969081, le informamos que con fecha 1 de diciembre de 2009 fue
aprobado el Estudio Informativo con clave EI1-T-09 "Autovía A-7. Carretera N-340,
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trazado y construcción.                                                                                   .

El proyecto referido en el epígrafe, que podría afectar la finca señalada en su escrito,
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podrá llevarse a cabo ésta.                                                                             .
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