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ASSUMPTE: IMPLANTACIÓ DE NOVES ESTRUCTURES D’ENERGIA EÒLICA 
AL TERME MUNICIPAL DE VALLBONA DE LES MONGES. PARC EÒLIC 
COBERTRAN. 

 

Joan Gangolells Feixas, arquitecte municipal de Vallbona de les Monges, emet el 

següent 

INFORME: 

 

El dia 11.1.2021 el Departament de Territori i Sostenibilitat demana que li manifestem la 
viabilitat del Parc Eòlic Cobertran i l’amplitud i detall de l’estudi d’impacte ambiental. 

 

Aquest tràmit de consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament d’acord amb l’article 
11.2 de Decret Llei 16/2019 l’acompanyat d’un avantprojecte, un estudi diagnòstic 
territorial i un estudi d’alternatives. En base a aquesta documentació es manifesta el 
següent: 

 

El POUM de Vallbona de les Monges aprovat definitivament el 21/12/2012 estableix 
en el seu article 73 de la Normativa Urbanística el “Sistema de generació d’energia 
eólica (clau EO)” i recull amb aquesta clau la implantació ja existent. En el mateix 
article s’estableix que les implantacions no estaran en contradicció amb el Mapa 
d’Implantació Ambiental d’Energia Eòlica de Catalunya que es va elaborar a l’any 2000. 
Si es comprova aquest mapa es constata que tot el sud de la comarca de l’Urgell no té 
limitacions per a les noves implantacions. 

 

Per altra banda el POUM no posa cap límit en determinades zones del terme municipal 
i per tant, d’acord amb la consulta feta als Serveis Territorials d’Urbanisme, una 
nova instal·lació no requereix cap modificació del POUM ni cap Pla Especial. 

 

La legislació més recent vinculada als Parcs Eòlics correspon al Decret Llei 16/2019. Es 
comprova que les seves disposicions son menys restrictives que les del Mapa abans 
esmentat.  

 

Es donarà compliment als requeriments del POUM  i al Títol VI de les Normes 
d’ordenació del Pla Territorial de Ponent així com les disposicions transitòries  primera, 
segona i tercera de la mateixa normativa i entre altre qüestions s’haurà de considerar el 
següent: 

 

- Els moviment de terres seran els mínims possibles i no hi haurà desmunts o 
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terraplens de més de 2,00 metres d’alçada. Els talussos resultants tindran una 
pendent màxima !V/!H i es replantaran amb espècies autòctones 

- Minimitzar la impermeabilització i artificialitat del sòl i tenir cura amb l’adaptació 
del terreny i els seus acabats 

- Noves línies elèctriques d’alta tensió segons criteris de l’article 107 del POUM 
- Prohibició d’elements publicitaris en el parc o els aerogeneradors i disseny unitari 

i coherent dels element de senyalització 
- Construccions auxiliars de no més de 7 metres d’alçada,  separades a 5 o més 

metres de qualsevol límit de finca, no acabades amb totxana  ni amb blocs de 
formigó, sense revestiment  i integrades a l’entorn 

- Tanques d’alçada no superior als 2 metres, transparents i/o vegetals. No 
s’admeten tanques d’obra 

- En els camins franja de protecció de 4 metres i acabats amb grava,sauló o 
materials permeables. En camins existents  minimitzar l’eixampalment i al 
finalitzar la instal·lació revegetar l’espai afectat. En camins nous reduir el seu 
impacte. En tots els casos afectar mínimament les masses boscoses i arbustives 
madures 

- Totes les revegetacions dels espais afectats temporalment per les obres es faran 
amb especies i patrons de plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn 

- En carreteres es d’aplicació la Llei de Carreteres i informe favorable del Servei 
de Carreteres corresponent 

- Els aerogeneradors i la resta de construccions i instal·lacions tindran un color 
únic, clar i mat i estaran senyalitzats amb balisses lumíniques per seguretat 

- No malmetre els murs de pedra seca i garantir la seva conservació i restauració 
fidedigna un cop finalitzat el muntatge del parc 

- Les obres s’hauran de paralitzar d’immediat si apareixen restes o objectes de 
valor arqueològic i es comunicarà el descobriment en el termini de 48 hores al 
Departament de Cultura per la valoració de la troballa (art.52.1 Llei 9/1993 del 
30-09 del Patrimoni Cultural Català 

 

Vallbona de les Monges, 11 de febrer de 2021 

 

 
 

 

 
Joan Gangolells Feixas 
Arquitecte municipal  
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