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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte d’aquest estudi consisteix en avaluar la viabilitat de l’emplaçament del parc eòlic Cobertran i les 

infraestructures associades al mateix, tal com s’indica al Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables (DOGC núm. 8012, de 

28.11.19), que al seu article 11 estableix: 
 

Article 11 

Consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament d'un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica 
 

11.1 Les persones interessades a implantar un parc eòlic o 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...  
 

11.2 La consulta sobre la viabilitat de l'emplaçament i la sol·licitud de pronunciament sobre l'amplitud i 

nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental s'han d'efectuar mitjançant l'Oficina de Gestió 

Empresarial (OGE) i s'ha d'adjuntar la documentació següent: 
 

a) Un avantprojecte on es defineixin les característiques i l'emplaçament concret dels 

aerogeneradors o les plaques fotovoltaiques, la descripció del recurs eòlic existent en el cas 

d'un parc eòlic, 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 del parc eòlic o 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. 

 

En aquest sentit el present document comprèn la informació corresponent a l’apartat c) de l’article 11.2 del 

citat Decret Llei, necessària per realitzar la consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament del parc 

eòlic proposat.  

 

 

2. SITUACIÓ TERRITORIAL 

 

El parc eòlic Cobertran, promogut per ENEL GREEN POWER ESPAÑA, SL, es trobaria conformat per 10 

aerogeneradors (C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09 i C10) localitzats a uns 800 m al S del 

nucli dels Omells de Na Gaia, a uns 5 km al SE del nucli de l’Espluga Calba, a uns 900 m al SE del nucli 

de Montblanquet i a uns 2 km al SW del nucli de Rocallaura (considerant l’aerogenerador/s més proper). 

Tots els aerogeneradors es troben a l’extrem S de la de la comarca de l’Urgell, a la província de Lleida 

(veure els plànols adjunts). 

 

El conjunt de la instal·lació, estaria constituïda per 10 aerogeneradors SG170 (o similar) de 5 MW de 

potència unitària i 115 m d’alçada de boixa (centre del rotor) i 170 m de diàmetre del rotor (pales); tindria, 

per tant, una potència total de 50 MW. 

 

Tenint en compte que la producció anual mitja neta per aerogenerador prevista seria d’unes 2.717 hores 

equivalents, la producció anual mitja estimada del parc eòlic Cobertran seria de 163,65 GWh/any. 

 

A més, però, el parc eòlic inclouria també les infraestructures associades per la seva construcció i 

explotació com són les plataformes de muntatge, vials interns i accessos (uns 11.880 m de camins 

existents i 4.755 m de camins de nova construcció), la infraestructura elèctrica interior del parc a 30 kV 

tota soterrada fins a la SET de nova construcció Cobertran 30/220 kV, una LAAT de 70 m fins la connexió 

d’evacuació a 220 kV d’uns 7,7 km de longitud (la infraestructura emprada ja és existent), que evacuaria 

l’energia generada des de la nova SET Cobertran fins la SET l’Espluga de REE, i una torre meteorològica 

de 125 m d’alçada que seguiria les característiques del vent durant la fase d’explotació del parc eòlic (la 
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situació i característiques de totes aquestes infraestructures es definirien en el projecte bàsic / constructiu 

del parc)1. 

 

 

3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

 

L'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, per tal 

d'assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), fer front a la vulnerabilitat 

derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de 

CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos. En aquest context, el 14 de maig de 2019, el 

Govern de Generalitat de Catalunya va aprovar la Declaració d'emergència climàtica. I, amb la voluntat 

d'accelerar el desenvolupament dels instruments de la citada Llei 16/2017, el passat 26 de novembre va 

publicar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 

l'impuls a les energies renovables, que te uns objectius molt ambiciosos: que l’any 2030 el 50% de la 

producció d’energia sigui renovable, i l’any 2050 del 100%. Afegir en aquest mateix sentit que l’any 2017 

el desenvolupament de les energies renovables només va arribar a aportar un 8,5% de la demanda 

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

 

Per tant, doncs, l’alternativa 0 (el no fer res) no es considera una opció. Si s’han de reduir les emissions 

de GEH cal potenciar la implantació d’energies renovables en el territori; i ara per ara les principals 

energies renovables que s’estan instal·lant són l’eòlica i la solar fotovoltaica. La hidràulica i/o mini-

hidràulica pràcticament ha exhaurit tot el seu potencial; la geotèrmica i les energies del mar (onades, 

marees, diferència de temperatures...) encara són molt incipients, com la solar tèrmica2; i la biomassa, a 

banda de no ser rendible econòmicament3, també suposa unes certes emissions de CO2, tot i que a nivell 

global es consideren neutres.  

 

Tanmateix no tots els terrenys són igual de susceptibles d’acollir parcs eòlics i/o plantes solars 

fotovoltaiques. Així, en el cas dels parcs eòlics, a més de buscar uns terrenys relativament oberts (com 

planes, altiplans, serres amb una orografia relativament suau..., sotmesos a poques turbulències), amb 

accessos existents i connexió elèctrica a la xarxa, que no afectin a cap espai d’interès natural, cultural ni 

paisatgístic, i compatibles urbanísticament, cal una adequació del projecte als criteris generals i particulars 

del Decret Llei 16/2019 (fet que s’ha comprovat en el document corresponent al Diagnòstic territorial), i cal 

un recurs eòlic suficient per tal de garantir la rendibilitat econòmica de la instal·lació i poder fer viable la 

seva construcció i operació. 

 

Així, l’elecció de la zona on ha d’emplaçar-se la planta s’ha fet seguint els criteris establerts en el Decret 

Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies 

renovables, on es considera que les plantes solars 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: 
 

a) No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el 

patrimoni cultural. 

b)  Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de paisatge. 

c) Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les instal•lacions o per la modificació dels 

existents. 

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.  

 

Així mateix, d’acord amb l’article 8 del Decret, en l'elecció de l'emplaçament dels parcs eòlics cal: 

 

                                                   
1 Per informació més detallada veure Avantprojecte del parc eòlic Cobertran. Promotor: ENEL GREEN POWER 

ESPAÑA, SL. Enginyeria: EFENER ENGINYERIA, SL (desembre 2020). 

2 Si bé està molt estesa per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) en pobles i ciutats (especialment en habitatges, poliesportius, 

piscines municipals...), a nivell industrial hi ha poques experiències encara. 

3 El cost de treure la fusta i tractar-la pràcticament no es veu compensat per la llenya, pelet... que es pot arribar a vendre. 
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a) Minimitzar l'afectació als terrenys de valor natural elevat, l'afectació sobre les espècies amenaçades o 

especialment vulnerables als parcs eòlics, així com als punts estratègics pel pas migratori de les aus i evitar 

les àrees crítiques de les rapinyaires amenaçades. 

b) Evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada significació o rellevància per a la societat d'acord amb els 

catàlegs de paisatge. 

c) Tenir en compte l'impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en determinades parts del 

territori. 

 

L’emplaçament previst pel projecte del parc eòlic Cobertran, compleix amb aquests requeriments. 

 

Amb caràcter general, a nivell d’alternatives es diferencia entre: 
 

 Alternatives estratègiques: son les alternatives de rang superior i fan referència al plantejament 

general del projecte en qüestió. 

 Alternatives tàctiques: son alternatives que fan referència a les diferents solucions que es poden 

plantejar respecte a aspectes concrets del projecte una vegada definit el seu plantejament general. 

 

En relació al projecte que s’avalua en el present document, es plantegen les següents alternatives: 
 

 No realització del projecte. 

 Alternatives estratègiques. Es tracta de les diferents opcions d’emplaçament del projecte. 

 Alternatives tàctiques. Anàlisi de les diferents solucions adoptables per cadascun dels elements del 

projecte. 

 

 
3.1. No realització del projecte 

 

La no execució del projecte suposaria el manteniment, a priori, la no aplicació del Decret Llei 16/2019, de 

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

 

En aquest sentit, en l’exposició de motius es diu que:   
 

L'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, per tal d'assolir 

la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fer front a la vulnerabilitat derivada dels impactes 

del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de CO2, competitiva, innovadora i 

eficient en l'ús dels recursos. 

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, va recollir els criteris del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de 

Catalunya. En concret, va establir com a objectius reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) 

en un 40% l'any 2030, en un 65% el 2040 i en un 100% el 2050 i, entre les seves finalitats específiques, va 

incloure al seu article 2.2 la de contribuir a la transició cap a una societat on el consum de combustibles fòssils 

tendeixi a ser nul, amb un sistema energètic descentralitzat i amb energies cent per cent renovables, 

fonamentalment de proximitat, amb l'objectiu d'aconseguir un model econòmic i energètic no dependent dels 

combustibles fòssils ni nuclears l'any 2050. Els objectius numèrics indicats van ser declarats inconstitucionals per 

la Sentència del Tribunal Constitucional 87/2019, de 20 de juny. 

... 

Alhora, les polítiques climàtiques que plantegen la necessitat d'una transició energètica també es veuen com a 

una oportunitat de modernització econòmica i social de Catalunya, expressada tant en el PNTE com en la Llei 

16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. 

En definitiva, la situació descrita planteja un seguit de reptes d'enorme complexitat que el Govern de Catalunya 

va afrontar el 14 de maig de 2019 amb la declaració formal de l'emergència climàtica, afegint-se així a les 

institucions polítiques d'arreu del món que ja l'havien declarat i impulsant l'assoliment dels objectius en matèria de 

mitigació que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic. Amb aquesta finalitat, el Govern va assumir els 

compromisos següents: 

... 

Elaborar, conjuntament entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Empresa i 

Coneixement, una estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energia renovable, 

fonamentalment eòlica i fotovoltaica, necessàries per desenvolupar la transició energètica a Catalunya i complir 

amb els objectius de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en matèria d'energia. 



 

   

Anàlisi d’alternatives 

de l’avantprojecte del parc eòlic Cobertran 6 

Així, considerant el projecte com integrant de la infraestructura energètica del país, la no implantació del 

projecte suposa una indisponiblitat de l’energia generada per mitjans renovables o, el que és el mateix, la 

impossibilitat d’evitar les emissions a l’atmosfera de gasos contaminants i d’efecte hivernacle que 

provindrien de la seva producció en règim convencional a nivell de central tèrmica, a partir de la 

combustió de combustibles fòssils. 

 

En aquest sentit, la producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables és necessària  per substituir 

l’actual potencia instal·lada que utilitza combustibles fòssils, que per altra banda depenen d’importacions 

exteriors, i permet evitar la generació d’emissions significatives de diòxid de sofre, òxids de nitrogen, 

diòxid de carboni i escòries i cendres. 

 

Sobre la base dels càlculs d’externalitat, amb metodologia Extern I que inclou tot el cicle d’utilització, 

aplicada en països pilot de la UE (Gran Bretanya, Grècia i Espanya) s’ha evidenciat que els 

desenvolupaments d’energia solar fotovoltaica ben planificats, com es conceben en l’actualitat, 

posseeixen costos globals per a l’entorn (ràtio de cost per a l’entorn global considerant la rendibilitat i els 

mals produïts) que se situen en valors 5 vegades menors que els ocasionats en la generació elèctrica en 

CCTT convencionals (Linares, P et al. 1995. Bernow, S. S. et al 1990, Logotip, C. et al 1993). Aquest fet 

es deu a que la producció elèctrica en grans instal·lacions de producció tèrmica indueix en emissions a 

l’atmosfera i altres efectes ambientals de manera directa, a més de l’efecte indirecte derivat de la pèrdua 

energètica en les xarxes de transport. 

 

La producció neta d’energia elèctrica del parc s’estima en 163,65 GWh/any. Per calcular les emissions 

associades, cal aplicar un factor d’emissió de CO2 atribuïble al subministrament elèctric -també anomenat 

MIX elèctric (g de CO2/kWh)- que representa les emissions associades a la generació elèctrica. El MIX de 

la xarxa elèctrica peninsular de 2019 s'estima en 241 g CO2/kWh, segons dades de l’Oficina del Canvi 

Climàtic. 

 

L’execució del parc eòlic Cobertran suposaria l’estalvi de 39.439,65 tones de CO2/any, amb un 

conseqüent impacte positiu en relació al canvi climàtic. 

 

En resum, per a la major part dels vectors ambientals afectats l’impacte final de l’execució del projecte 

serà positiu respecte l’estat actual, i per tant es descarta l’alternativa 0. 

 

A nivell local l’alternativa 0 implicaria inicialment la pèrdua dels recursos econòmics directes 

(conseqüència de la pròpia activitat de construcció, condicionament i explotació amb lloguer en règim 

d’usdefruit del terreny) i indirectes (relatius a la seva incidència en altres factors socioeconòmics de l’àrea, 

rendes generades, etc.). 

 

Referent a les implicacions sobre les estructures administratives de l’entorn, la posada en servei del Parc 

eòlic suposa un increment de les possibilitats de recaptació derivades de l’activitat econòmica del parc i 

les seves implicacions indirectes sobre els llocs de treball i subcontractes que repercuteixen sobre les 

Entitats Municipals. 

 

A nivell econòmic, és de destacar que la no realització del projecte suposa la pèrdua d’un potencial de 

treball, que serà necessari per a la posada en servei del parc i el seu manteniment posterior. Aquest 

potencial podria estar centrat en: construcció en el sentit d’infraestructures, fabricació, subministrament i 

transport de peces a la zona i manteniment dels aerogeneradors i instal·lacions auxiliars. 

 

Els aspectes positius d’aquesta alternativa deriven d’evitar els impactes que es produiran amb el nou 

projecte, principalment per la necessitat de la construcció de nous accessos i la implantació dels 

aerogeneradors. Aquest impactes però són moderats. 

 

En resum, el balanç final de l’impacte global del projecte serà positiu respecte l’estat actual, i per tant es 

descarta l’alternativa 0. 
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3.2. Alternatives estratègiques de localització 

 

L’àmbit del projecte s’ubica pròxim a l’antiga ZDP II, derogada pel Decret Llei16/2019, de 26 de 

novembre. 

 

El Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per 

a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, actualment derogat, definia les 

Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) com les àrees geogràfiques que el Mapa d'implantació 

ambiental de l'energia eòlica a Catalunya qualifica com a zones compatibles i com a zones d'implantació 

condicionada amb aquesta activitat i que, a més, reuneixen els següents requisits: 
 

 Recurs eòlic suficient 

 Capacitat i punt d’evacuació de l’energia elèctrica produïda. 

 Viabilitat urbanística. 

 Viabilitat paisatgística. 

 Viabilitat ambiental. 

 Protecció del patrimoni. 

 

La instal·lació del parc eòlic no permet qualsevol emplaçament, ja que perquè sigui viable un parc eòlic es 

fa necessari la seva localització en zones on el règim de vents tingui unes característiques predefinides i 

adequades.  

 

Per raons òbvies, els emplaçaments més adequats es corresponen a zones obertes, on la velocitat del 

vent sigui suficientment elevada i constant, i no es produeixin massa turbulències (a major turbulència, pot 

disminuir la vida mitja dels aerogeneradors per fatiga dels materials). Per tant, extenses planes o els cims 

de les serralades muntanyenques poden, si les condicions de vent són adequades, ser emplaçaments 

desitjables. 

 

A partir de la realització de l’Atles Eòlic de Catalunya i de la fase d’anàlisi estructural del vent del Pla de 

parcs eòlics de Catalunya, es van detectar (amb data de novembre 1997) 76 emplaçaments susceptibles 

de ser aprofitats per a la instal·lació de parcs eòlics a tot Catalunya. 

 

Segons el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, per a la localització d’un Parc 

Eòlic és condició indispensable garantir mitjanes de vent superiors a 5 m/s a 10 metres d’altura o bé 2100 

hores/any equivalents per tal de situar-se al llindar de la rendibilitat econòmica. L’àmbit del present 

projecte té potencial eòlic suficient. 
 

 
 

Figura núm. 1. Recurs eòlic a 120 m d’alçada. Font: Visor ambiental de les energies renovables 
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L’emplaçament del parc eòlic Cobertran, compleix amb els requisits bàsics adequats a l’explotació del 

recurs del vent (veure l’Avantprojecte del parc eòlic La Torra. Promotor: ENEL GREEN POWER ESPAÑA, 

SL. Enginyeria: EFENER ENGINYERIA, SL (desembre 2020)). 

 

 

3.3. Alternatives tàctiques 

 

Des de la perspectiva mediambiental s’ha de considerar que, donada la finalitat de la instal·lació, 

l’aprofitament del potencial eòlic per a generar energia elèctrica és una solució ideal enfront d’altres fonts 

d’energia. 

 

La instal·lació d’una planta de producció energètica formada per 10 aerogeneradors, de 50 MW de 

potència unitària, significa un gran estalvi anual de combustible que no serà consumit, amb el consegüent 

estalvi en la factura energètica nacional. L’elecció del tipus d’aerogenerador, de 5 MW de potència, 

permet major producció en un espai més reduït. 

 
L’ús de les fonts d’energia renovables permet evitar la producció de contaminació associada a l’ús 

d’energies fòssils. En aquest sentit a l’estalvi en combustible cal sumar-li els beneficis que representen 

evitar l’emissió de contaminants com el diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), diòxid de carboni 

(CO2), òxid de carboni (CO) i PM10. Com s’ha dit anteriorment, l’execució del parc eòlic Cobertran 

suposarà l’estalvi de 39.439,65 tones de CO2/any. 

 

Seria erroni pensar, no obstant, que al marge dels beneficis que representa respecte a d’altres fonts 

d’energia, els parcs eòlics presenten impactes reduïts sobre el medi ambient. Aquesta és la raó que ha 

impulsat al promotor a utilitzar la tecnologia més actual desenvolupada per a aquest tipus d’instal·lacions, 

sota un criteri de respecte amb l’entorn. 

 

Al marge de la comparança tecnològica amb altres formes de producció energètica, i centrant-nos en les 

alternatives per a la producció eòlica, aquestes se circumscriuen a la configuració del parc i els seus 

elements.  

 

La distribució dels aerogeneradors en el projecte, de manera prèvia, s’ha efectuat sobre la base 

d’aplicació dels següents criteris: 

 

Inicialment s’ha seleccionat una àrea d’actuació en la qual s’han considerat tots aquells elements 

ambientals que cal preservar pel seu interès (patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el patrimoni 

cultural). La presència d’aquest elements s’han considerat com a factors restrictius (condicionants o àrees 

excloses) pel disseny del parc de manera que aquest s’ha realitzat amb l’objectiu primer d’evitar la seva 

afecció. 

 

Respectant aquestes àrees d’exclusió, la resta de criteris que s’han aplicat han estat: 

 

 Garantir un màxim aprofitament del recurs eòlic. 

 Localització prop de camins existents, que minimitzi l’obertura de nous trams de camins. 

 Localització en zones de relleu suau, que minimitzin els moviments de terres a realitzar. 

 Posicions que respectin les distàncies de seguretat respecte a altres infraestructures presents en el 

territori. 

 Minimitzar l’afecció a superfícies d’interès mediambiental.  

 

En base a aquests criteris s’han plantejat tres alternatives pel que fa a la posició dels aerogeneradors, 

dues pel que fa a la SET de parc, dues alternatives pel que fa al traçat de la línia elèctrica d’evacuació fins 

a la SET l’Espluga i 3 alternatives pel que fa als camins d’accés al parc. 
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3.3.1. Alternatives de localització dels aerogeneradors 

 

Les alternatives plantejades són: 
 

  
 

Figura núm. 2. Alternatives considerades: en blau posicions de l’alternativa 1, en vermell posicions de 
l’alternativa 2 i en verd posicions de l’ alternativa 3. 

 

Per les tres alternatives s’han considerat el diferents models d’aerogenerador, amb les següents 

característiques: 
 

Projecte Parc eòlic Cobertran 

Emplaçament 
Els Omells de Na Gaia, Vallbona de les 

Monjes  

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Nombre d’aerogeneradors 10 10 12 

Potència dels aerogeneradors 5 MW 5 MW 4,2 MW 

Potència total instal·lada al parc 50,0 MW 50,0 MW 

50,4 MW 

(limitat a 50 
MW) 

Altura de boixa 115 m 115 m 115 m 

Diàmetre del rotor 170 m 170 m 170 m 

Tensió de les línies interiors del parc 30 kV 30 kV 30 kV 
 

Taula núm. 1. Característiques tècniques del parc eòlic Cobertran. 

 

Tal com es pot veure en la figura núm. 2, la diferència de les alternatives està en el nombre 

d’aerogeneradors i la seva posició. Les diferències de l’alternativa 1 i 2 estan en la posició dels 

aerogeneradors C05, C06 i C07; les demés posicions són coincidents. L’alternativa 3 es posiciona igual 

que l’alternativa 1 però afegint els aerogeneradors C11 i C12. 

 

Les proximitats a carreteres i als nuclis de població són força similars, però amb majors diferències 

respecte el volum d’obra civil. L’alternativa 1 disposa els aerogeneradors més propers entre ells amb la 

menor afectació d’obra civil possible, mantenint produccions. Si bé amb l’alternativa 2 es pot guanyar 

producció lleugerament (0,2% en total per menor ombra a altres aerogeneradors), l’obra civil requerida per 

accedir és pitjor (especialment en els aerogeneradors C06 i C07). Per la seva part, l’alternativa 3 suposa 

molta més obra civil per a obtenir una producció similar. 
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Així mateix, tal com es pot apreciar a la figura núm. 2, totes les alternatives es troben lluny d’espais 

naturals protegits. A l'hora de dissenyar la ubicació dels aerogeneradors, s'ha tingut especial sensibilitat 

amb la fauna detectada a la zona de disseny, tenint molt en compte la distància a paratges amb presència 

de fauna rellevant. Tot això, independentment de l'anàlisi dels impactes potencials dels vectors ambientals 

que a continuació s'exposen. 

 

Analitzant els potencials impactes de les dues alternatives en relació als principals vectors ambientals , 

resulta: 

 

Sobre l’atmosfera, i considerant l’impacte positiu del parcs en relació al canvi climàtic per la producció 

d’energia a partit de fons renovables, es poden considerar amb potencial similar i també amb una 

producció similar. Tanmateix, esmentar que els GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) que es generen com a 

conseqüència de les obres són superiors en l’alternativa 3, seguits per l’alternativa 2 i l’alternativa 1 (la 

que menys GEH generaria), per un major volum d’obra a realitzar. Amb tot els GEH que es generen amb 

les obres són poc significatius en relació a l’estalvi per la producció d’energia elèctrica a partir de fonts 

renovables. 

 

L’afectació per l’impacte lumínic per la necessitat d’abalisament dels aerogeneradors és similar en les 

tres alternatives (cal senyalitzar tots els aerogeneradors). En aquest aspecte comentar que l’alternativa 2 

suposaria dos aerogeneradors més a prop del nucli del Omells de Na Gaia, i que l’alternativa 3 suposaria 

una aerogenerador més a prop del nucli de Rocallaura i un altre més a prop del nucli de Montblanquet, 

fent que la visibilitat de les llums d’abalisament sigui més elevada. Les altres posicions queden més 

allunyades d’aquests nuclis. 

 

L’impacte sobre la hidrologia superficial i subterrània de les tres alternatives es considera lleu. En 

general les posicions dels aerogeneradors se situen en punts relativament pròxims a la xarxa hidrogràfica 

que drena el territori ja que està formada principalment per nombroses valls i barrancs. En tot cas 

l’afectació es pot donar en els camins d’accés, el que pot obligar a la construcció de petites obres de 

drenatge pel pas de torrents, barrancs o recs. Tampoc la implantació del parc requereix d’excavacions a 

grans profunditats pel que tampoc es preveu cap impacte sobre la hidrologia subterrània. 

 

En relació a la geologia, fisiografia i relleu, manifestar que cap de les tres alternatives afecten a 

formacions geològiques d’especial interès. Tanmateix, la quantitat de camins d’accés així com la creació 

de nous camins, i el conseqüent moviment de terres, és superior en l’alternativa 3, seguit per l’alternativa 

2 i l’alternativa 1. 

 

Quant a la tipologia de les superfícies afectades, les alternatives posicionen els aerogeneradors en 

terreny principalment forestal, a excepció d’algunes posicions que s’ubiquen en terreny agrícola de secà.  

 

De l’impacte sobre la vegetació, cal destacar que les tres alternatives s’ubiquen en gran part en terrenys 

forestals, i concretament en aquest cas s’identifiquen en aquests dos hàbitats d’interès comunitari (HIC): 

pinedes mediterrànies (codi HIC 9540) i alzinars i carrascars (codi HIC 9340). En aquest sentit, 

l’alternativa 3 afecta més quantitat d’aquests HIC, seguit per l’alternativa 1 i l’alternativa 2  

 

En relació a l’impacte potencial sobre la fauna, no s’identifiquen àrees d’interès faunístic ni connectors en 

cap de les tres alternatives. 

 

L’impacte potencial sobre l’avifauna, aspecte important a considerar en el cas de parcs eòlics, és similar 

per les tres alternatives. Totes elles s’ubiquen a cotes semblants. A manca d’estudis de seguiment de 

l’avifauna que s’hauran de realitzar per tal de tenir un coneixement exhaustiu de les diferents especies 

presents i l’ús que en fan del territori, a priori és pot suposar les alternatives 1 i 2 tindran menor impacte al 

disposar de menys aerogeneradors, i l’alternativa 3 serà la que tingui una major impacte per tenir-ne més.  

 

Cap de les tres alternatives afecten a espais naturals protegits, ni tampoc queden a prop de cap. 
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Des del punt de vista de l’impacte paisatgístic, hi ha diferències per quantitat d’aerogeneradors, essent 

les alternatives 1 i 2 les que menys impacte causarien al tenir menor nombre. Tanmateix, l’alternativa 2 

situaria més aerogeneradors a prop del nucli dels Omells de Na Gaia. Per la seva banda, l’alternativa 3 

disposaria més d’aerogeneradors més pròxims als nuclis de Rocallaura i Montblanquet. Cap de les tres 

alternatives afecten a paisatges d’atenció especial (PAE) d’acord amb el Catàleg de Paisatge de les 

Terres de Lleida i el Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. 

 

Tampoc les posicions dels aerogeneradors de les dues alternatives afecten a elements del Patrimoni 

cultural, catalogats o coneguts. Durant el desenvolupament del projecte s’hauran de realitzar les 

preceptives prospeccions arqueològiques i arquitectòniques per tal poder valorar amb més precisió 

l’impacte del projecte sobre elements patrimonials. 

 

Les alternatives plantejades no afecten a infraestructures presents en el territori. Si s’afecten a camins 

locals i veïnals i senders, que s’hauran de reposar per tal de garantir el manteniment dels accessos a 

totes les finques. No s’afecta a vies pecuàries. 

 

Les superfícies afectades corresponen a finques de propietat privada sense afectar a forests públiques. 

 

Des del punt de vista urbanístic, i en relació al planejament municipal, totes tres alternatives es troben 

dins de sòl no urbanitzable, afectant sòl no urbanitzable, de protecció local (N2). Pel que fa al planejament 

territorial, totes les alternatives afecten a sòl de protecció preventiva. 

 

L’impacte sobre la socioeconomia de les alternatives 2 i 3 seria més gran que el de l’alterantiva 1, en 

tant que l’alternativa 2 ubica més aerogeneradors a menor distància nucli del Omells de Na Gaia, i en tant 

que l’alternativa 3 suposaria una aerogenerador més a prop del nucli de Rocallaura i un altre més a prop 

del nucli de Montblanquet. Tanmateix, destacar que l’execució del projecte suposarà una forta inversió en 

el territori, comportant la creació de llocs de treballs i l’aportació de riquesa. L’activitat suposarà una font 

d’ingressos per la hisenda local. 

 

A partir dels comentaris anteriors, es presenta a continuació un quadre resum amb la valoració dels 

impactes de cada alternativa, amb el següent criteri: 

 

-  impacte lleu o no significatiu 

+/+ + + impacte significatiu, segons la seva magnitud de menys (+) a més (+ + +) 
 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3  

Atmosfera                                         
(estalvi emissions CO2) 

+ + 

(positiu) 

+ + 

(positiu) 

+ + 

(positiu) 

Les tres alternatives suposen un impacte 
positiu per la generació d’energia 

elèctrica a partir de fonts renovables. 
Tanmateix, l’alternativa 1 suposa un 
menor volum d’obra a realitzar que 

l’alternativa 2, i aquesta última suposa 
un menor volum d’obra a realitzar que 

l’alternativa 3. 

Hidrologia                                          

(creuament de rius, ZH...) 
- - - 

No s’afecta cap curs d’aigua, zona 

humida, aqüífer protegit o zona 
inundable. 

Geologia                                    

(moviments de terres) 
+ + + + + + 

L’alternativa 3 implica un major longitud 
de camins d’accés i l’alternativa 1 la que 

menys. 

Geomorfologia                                       
(relleu, encaix en el terreny...) 

+ + + 
Les dues alternatives s’ubiquen en una 

zona amb un encaix semblant. 

Vegetació                                              

(hàbitats d’interès comunitari) 
+ + + + 

Totes les alternatives afecten a HIC no 

prioritaris. L’alternativa 3 és la que més 
n’afecta. 

Fauna                                                    
(àrees d’interès faunístic) 

- - - No s’afecten àrees d’interès faunístic. 

Proximitat a Espais naturals 

protegits (PEIN i 
XN2000/ZEPA) 

- - - 
Sense afectacions. Cap de les 

alternatives es troba a prop. 
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 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3  

Connectivitat                                         
(zones de connectivitat 

faunística) 

- - - No s’afecten connectors. 

Paisatge                                                     

(interès paisatgístic) 
+ + + + + + 

L’impacte ve donat segons el nombre 

d’aerogeneradors, disposició i afecció a 
PAE. 

Patrimoni cultural                                      

(elements catalogats) 
- - - 

No s’afecten elements catalogats del 

patrimoni cultural. 

Infraestructures  - - - Impacte similar. 

Planejament                                                

(SNU protecció especial) 
+ + + 

D’acord amb el planejament municipal 
les tres alternatives afecten a SNU. 

D’acord amb el Pla Territorial, totes les 
alternatives afecten a sòl de protecció 

preventiva. 

Socioeconomia                       

(proximitat a nuclis, necessitats 
d’inversió...)                       

+ + + + + 

L’alternativa 2 ubica més 

aerogeneradors a menor distància nucli 
del Omells de Na Gaia, l’alternativa 3 
suposaria una aerogenerador més a 

prop del nucli de Rocallaura i un altre 
més a prop del nucli de Montblanquet. 

Suma dels impactes negatius 6 9 12  

 

Per tant doncs, d’acord amb la valoració relativa realitzada, especialment per motius de menor impacte en 

geologia, el paisatge i la socioeconomia, l’alternativa 1 és la que es considera ambientalment més 

favorable. 

 

 
3.3.2. Alternatives de la posició de la subestació de parc 

 

És necessària la construcció d’una nova subestació pròpia dins del parc eòlic per a elevar la tensió de 

30kV de la xarxa interna a 220kV per l’evacuació. 

 

S’han estudiat tres alternatives: una situada entre els aerogeneradors C04 i C07 (alternativa 1), i una altra 

al costat de l’aerogenerador C03 (alternativa 2). 

 
L’alternativa 1 presenta un millor accés per la TV-2338 que l’alternativa 2 per la T-232. En relació a la 

proximitat del parc, l’alternativa 1 es troba més distant dels aerogeneradors que l’alternativa 2; en aquest 

sentit l’alternativa 2 suposa menor estesa de cables soterrats i menors pèrdues energètiques (tot i així 

l’alternativa 1 és tècnicament igual d’assumible). Quant a la situació respecte l’evacuació, l’alternativa 1 se 

situa més a prop de la SET l’Espluga, així com d’una altre SET existent (Serra del Tallat), evitant 

augmentar la longitud de la línia per l’evacuació i afavorint una millor integració paisatgística. Pel que fa a 

la superfície afectada per les dues alternatives, comentar que és força similar (conreus agrícoles de secà 

amb un relleu similar). 

 
Per tot això, degut a un millor accés, major proximitat a la SET d’evacuació (l’Espluga) i una altre SET 

existent (Serra del Tallat), i que comportarà a una reducció de la longitud de la línia d’evacuació, s’ha 

optat per l’alternativa 1. A més, l’alternativa 1 és a 70 m de la LAAT, implicant només la implantació d’un 

sol suport de línia a la sortida de la SET. Tanmateix, es plantejaran les alternatives de la línia elèctrica 

d’evacuació de l’energia generada tenint en consideració l’alternativa de SET corresponent. 

 

 

3.3.3. Alternatives de la línia elèctrica d’evacuació de l’energia generada  

 

És necessària la construcció d’una nova línia elèctrica per evacuar l’energia generada pel parc eòlic des 

de la SET Cobertran a través d’un circuit de 220kV que evacuarà a la SET l’Espluga. Es plantegen dues 

alternatives de traçat d’aquesta línia: 
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- Alternativa 1: Compartir infraestructura existent amb la LAAT 220kV Serra del Tallat – l’Espluga 

existent, col·locant el circuit en les estructures existents fins la SET l’Espluga, ja que els suports de 

LAAT existents estan preparats per portar dos circuits elèctrics, havent-hi actualment només un 

d’instal·lat. La longitud del tram de nova construcció (de la SET Cobertran a la LAAT existent) seria 

de 70 m. La longitud de la línia que discorreria per la LAAT existent seria d’aproximadament 7,7 

km. 

- Alternativa 2: Traçar una nova línia de 220kV en direcció SE fins trobar paral·lelisme a la LAAT 

220kV Serra del Tallat – l’Espluga existent fins la SET l’Espluga. La longitud total de la línia seria 

d’aproximadament 8,6 km. 

 

  
 

Figura núm. 3. Alternatives de traçat de la línia aèria d’evacuació:  
en verd clar alternativa 1 i en ver fosc alternativa 2. 

Font: elaboració pròpia 

 

 Alt. 1 Alt. 2 

Longitud tram nova construcció 
(km) 

0,7 8,6 

Longitud tram amb LAAT 

existent (km) 
7,7 0 
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 Alt. 1 Alt. 2 

Paral·lelismes (km) 0 6,2 
 

 Alt. 1 Alt.2 Comentaris 

Atmosfera                                    
(moviments de terres) 

- + + 
Major moviment de terres en l’alternativa 2, al 
ser de més longitud i tot de nova construcció. 

Hidrologia                                             

(passa o va paral·lela a 
rius) 

- + 
Es creuen alguns petits barrancs. Afectació 

nul·la en alternativa 1 (estructura existent). 

Interès geològic                                     

(espai d’interès geològic) 
- - No s’afecten espais d’interès geològic. 

Geomorfologia                               

(relleu, encaix en el 
terreny...) 

- + 
Travessa terrenys de relleu similar. 

L’alternativa 2 presenta més desnivells al 
principi del seu tram. 

Vegetació                                       

(hàbitats d’interès 
comunitari) 

- + 
Afectació nul·la en alternativa 1 (estructura 

existent). L’alternativa 2 passa per diversos 
HIC de pinedes mediterrànies (codi HIC 9540). 

Fauna                                              

(àrees d’interès faunístic) 
- + 

Totes afecten a àrees d’interès faunístic en el 

tram final d’evacuació, però l’alternativa 1 hi 
passa amb els suports existents, mentre que 

l’alternativa 2 ho fa amb LAAT de nova 

construcció. 

Espais naturals protegits                           

(PEIN i XN2000/ZEPA) 
- - No afecten espais naturals protegits. 

Connectivitat                                   
(zones de connectivitat 

faunística) 

- - No afecten zones de connectivitat faunística. 

Paisatge                                        

(interès paisatgístic) 
- + 

Les diferències venen donades per la longitud 

de tram de nova construcció. 

Patrimoni cultural                               
(elements catalogats) 

- - No s’afecten elements del patrimoni cultural. 

Infraestructures                    
(paral·lelismes) 

- + 

L’alternativa 2 és l’única que presenta 

paral·lelismes, i en un tram important però 
l’alternativa 1 coincideix quasi tot amb la LAAT 

existent. 

Planejament                                   

(SNU protecció especial) 
+ + Travessen sòls de similar protecció relativa.                      

Socioeconomia                            
(proximitat a nuclis, regs...) 

- + 
El tram inicial de l’alternativa 2 es troba 
relativament a prop del nucli de Senan. 

Valoració relativa de 

l’impacte (suma) 
1 9  

 

-  impacte lleu o no significatiu 

+/+ + + impacte significatiu, segons la seva magnitud de menys (+) a més (+ + +) 
 

 

Per tant doncs, d’acord amb la valoració relativa realitzada, l’alternativa 1 és la que es considera 

ambientalment més favorable, bàsicament perquè el seu circuit va a la LAAT 220kV Serra del Tallat – 

l’Espluga existent, tot reduint els impactes comparativament amb l’alternativa 2 a nivell d’atmosfera, la 

hidrologia, la vegetació, la fauna, el paisatge, les infraestructures i la socioeconomia. Només la 

impossibilitat d’arribar a un acord amb el propietari de la LAAT 220 kV Serra del Tallat – L’Espluga 

existent, suposaria la necessitat de construir una nova línia elèctrica en paral·lel. 

 

Tanmateix, les dues alternatives passen per sòl de secà i forestal sense afectar a elements del patrimoni 

cultural ni a cap espai protegit i mantenint distancies importants respecte als més pròxims. Tampoc 

afecten a cap connector faunístic. 

 

En relació als vectors ambientals, degut a que l’alternativa 1 passa amb els suports existents (només 

requereix la implantació d’un sol suport de la línia de sortida de la SET), l’alternativa 2 seria l’única que 

afectaria als hàbitats d’interès comunitari corresponents a les pinedes mediterrànies (codi HIC 9540). 
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Tal i com s’han plantejat aquestes opcions, el lliurament de l'energia serà a la xarxa de transport cap al 

nus de L’Espluga 220kV de REE. Alternativament s’estudiaria l’evacuació a la SE Montblanc 220 kV en 

funció de la capacitat disponible. La SE Montblanc 220 kV està relativament a prop i no incrementaria en 

excés la línia d’evacuació d’energia elèctrica. Tanmateix, aquesta alternativa suposa un allargament de la 

línia d’evacuació 1,4 km, comportant un major impacte sumat en les alternatives proposades. En 

l’avantprojecte i existint a dia d'avui capacitat d'evacuació a la SE L’Espluga 220 kV, es presenta la 

connexió a aquesta citada subestació com l’opció preferent. 

 

 
3.3.4. Camins d’accés 

 

El parc eòlic està situat en una zona amb alta accessibilitat i ben condicionada degut a que es troba a 

cavall entre els Omells de Na Gaia i Vallbona de les Monges, a l’àrea ubicada d’entre els voltants de la 

L-232 i la C-14. Quant a les alternatives d’accés, es considera accedir per la C-14 Sud (alternativa 1), per 

la T-232 (alternativa 2), per la TV-2338 (alternativa 3) i per la C-14 Nord (alternativa 4). 

 

En aquest sentit, l’alternativa 1, suposa un accés evitant modificacions fins a l’inici dels vials interns. 

Implica un volum de terres sobrants de 12.875 m3, i suposa una longitud total de vials de 3.277 m, del 

quals 2.985 m són vials a reformar i 292 m són de nova construcció. 

 

Per a l’alternativa 2, cal fer arranjaments importants a la carretera per poder accedir (de l’ordre d’1,5km), 

en definitiva major obra civil. Implica un volum de terres sobrants de 17.437 m3, i suposa una longitud total 

de vials de 10.620 m, del quals 8.860 m són vials a reformar i 1.760 m són de nova construcció. 

 

Pel que fa a l’alternativa 3, també cal fer arranjaments per poder accedir, però qualitativament són molt 

més importants. Implica un volum de terres sobrants de 41.830 m3, i suposa una longitud total de vials de 

5.549 m, del quals 4.536 m són vials a reformar i 1.013 m són de nova construcció. 

 

En aquest sentit, l’alternativa 4, suposa un accés evitant modificacions fins a l’inici dels vials interns. 

Implica un volum de terres sobrants de 2.649 m3, i suposa una longitud total de vials de 5.485 m, del quals 

4.990 m són vials a reformar i 495 m són de nova construcció. 

 

Amb el criteri predominant de reduir l’impacte ambiental de l’obertura de nous vials, així com menor 

impacte paisatgístic aprofitant tots els vials possibles i amb la preferència d’evitar modificacions, les 

millors alternatives d’accés serien l’alternativa 1 i l’alternativa 4. Comparativament, si bé l’alternativa 1 

implica menor longitud de vials a reformar i menor longitud de vials de construcció respecte l’alternativa 4, 

també implica un major volum de terres sobrants. En termes proporcionals, es considera que la diferència 

de magnitud del volum de terres sobrants és major en comparació a les diferències de longitud de vials a 

reformar i de nova construcció. Per tant, es considera l’alternativa 4 com la més escaient.  

 

D’altra banda, en relació als camins interns, cal tenir present que el terreny consisteix en tossals allargats 

que minimitzen les opcions d’alternatives. En aquest sentit, s’ha escollit una alternativa adaptada a les 

circumstàncies del terreny. El vial intern projectat suposa 11.150 m de longitud total, dels quals 6.890 m 

serien a reformar, i 4.260 m serien de nova construcció. Aquesta configuració de vial intern s’ha fet amb el 

criteri de reduir l’impacte ambiental de l’obertura de nous vials, tot aprofitant en la mesura del possible les 

carreteres locals i els camins agrícoles existents per a l’accés al parc, i permetent reduir els impactes a 

nivell de la fauna, la flora i el paisatge. En tot cas, caldrà obtenir els permisos pertinents per passar pel 

vial del parc existent, i el pas es farà respectant les servituds i instal·lacions existents. 
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4. CONCLUSIONS 

 

L’avantprojecte de parc eòlic Cobertran situat als termes municipals dels Omells de Na Gaia, Vallbona de 

les Monges i l’Espluga de Francolí, constituït per 10 aerogeneradors de 5 MW de potència unitària i 

potència total de 50 MW és una bona opció per començar a reduir les emissions de gasos amb efecte 

d'hivernacle (GEH), fer front a la vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la 

transició vers una economia neutra en emissions de CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels 

recursos, en compliment amb les previsions del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 

urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

 

Quant a les alternatives de ubicació dels aerogeneradors, s’han considerat tres alternatives que es 

diferencien en la posició i el nombre d’aerogeneradors. D’acord amb la valoració relativa realitzada, 

especialment per motius de menor impacte en geologia, el paisatge i la socioeconomia, l’alternativa 1 és 

la que es considera ambientalment més favorable. 

 

Quant a les alternatives de la línia elèctrica d’evacuació, l’alternativa 1 és la que es considera 

ambientalment més favorable, bàsicament perquè el seu circuit va a la LAAT 220kV Serra del Tallat -

l’Espluga existent, tot reduint els impactes comparativament amb l’alternativa 2 a nivell d’atmosfera, la 

hidrologia, la vegetació, la fauna, el paisatge, les infraestructures i la socioeconomia. 

 

Finalment, també s’han plantejat alternatives quant a la ubicació de la SET Cobertran 30/220 kV del parc 

eòlic Cobertran, així com dels accessos al propi parc, escollint-se en cada cas l’alternativa ambientalment 

més favorable. 

 

 

 

Barcelona, desembre de 2020. 

 

L’autor del document, 

 

 

 

 

 

Claudi Racionero i Cots 

Enginyer de Monts 
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