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Ajuntament de Vallbona de les Monges 

 
Benvolguts/des, 

 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret Llei 16/2019, de 26 de 

novembre (DOGC 8012 de data 28.11.2019), va aprovar les mesures urgents 
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, amb l’objecte 

següent: 
 

a) Adoptar mesures urgents per fer front a la situació d'emergència climàtica 
mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini 

més breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del 

canvi climàtic. 

b) Modificar el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, per facilitar i simplificar la implantació de les 

instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica. 

c) Determinar els requisits per a l'autorització de les instal·lacions de 
producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica; definir els criteris 

energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva 
implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable per a la seva 

autorització. 

Arran d’aquesta norma, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya en data 11.01.2020 ens ha tramès una proposta 

d’instal·lació del parc eòlic COBERTRAN (50MW) als termes municipals 
de Vallbona de les Monges i els Omells de Na Gaia, sol·licitant l’ensems 

que en el termini de 30 dies es manifesti allò que es cregui convenient en els 
aspectes que siguin de competència municipal pel que fa a la viabilitat de 

l’actuació i a l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental. 

Es pot consultar la documentació del parc eòlic citat a la web municipal: 

www.vallbonadelesmonges.cat, que és la següent: 

- Diagnòstic territorial i del medi afectat de l’avantprojecte del parc eòlic 
Cobertran. 

- Anàlisi d’alternatives de l’avantprojecte del parc eòlic Cobertran. 

- Avantprojecte Parc Eòlic Cobertran (Vallbona de les Monges i Els Omells de 

na Gaia). Desembre de 2020. 

 

 

http://www.vallbonadelesmonges.cat/
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Una vegada rebut l’escrit del Departament de Territori, de forma immediata es 
va demanar informe a l’arquitecte municipal en relació a la viabilitat del 

projecte i a la Consultoria Ambiental ARUM en relació a l’Estudi d’Impacte 
Ambiental. 

Ahir 18 de gener de 2020, es va mantenir una reunió amb els promotors del 

parc, el quals ens han informat dels punts següents: 

- El parc està compost de 10 aerogeneradors per una potència total del PE de 
50 MW. (3,5 aerogeneradors als Omells i 6,5 a Vallbona de les Monges).  

- Inversió entre 35 i 40 milions d’euros, amb un ICIO d’1.400.000 euros 

(llicència d’obres). 

- Ingrés municipal per IBI i IAE a partir del 2023 d’uns 136.000 euros anuals. 

- Durant la construcció, generació de 200 llocs de treball i pel posterior 

mantenimentm 2 llocs de treball. 

- Actuacions potencials: Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics, arranjament de vials, renovació enllumenat. 

- Formació en operacions de manteniment de parcs renovables. 

En contrapartida, sabem que això comportarà un impacte paisatgístic elevat al 

territori. 

Es pot consultar el document de la reunió en la web municipal: 
www.vallbonadelesmonges.cat, que és el següent: 

- Document reunió 18.01.2021. 

Per últim indicar-vos que la tramitació d’aquest parc eòlic té la consideració de 

Pla Especial Autònom Supramunicipal, per la qual cosa, d’acord amb la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (DL 1/2010), les aprovacions del mateix li correspon 

exclusivament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, donat que 
abasta dos termes municipals. 

Atenent la importància del projecte, us en faig sabedors/es del mateix, pel 
vostre coneixement i pel que considereu oportú de manifestar al respecte. 

Pròximament farem una consulta per saber l’opinió del poble al respecte. 

Restant a la vostra disposició, 

Vallbona de les Monges, 19 de gener de 2021 

L’alcaldessa, 

Elisabet Riera Bracons  

http://www.vallbonadelesmonges.cat/

		2021-01-19T08:28:07+0100
	Elisabet Riera Bracons - DNI 44998421W (SIG)




