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1.  INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present Estudi Ambiental Estratègic en el marc de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE TALARN PER A L'ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL 
NO URBANITZABLE I PER A LA REGULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIES 
RENOVABLES dins el procés d’avaluació ambiental estratègica ordinària, segons la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica, que estableix la tramitació ambiental dels documents urbanístics. 

L’objectiu principal d’aquest document és la realització d’un anàlisi territorial en el terme municipal 
de Talarn per tal d’avaluar la idoneïtat dels espais oberts per acollir instal·lacions fotovoltaiques, 
responent així a la important pressió d’empreses i particulars que prospecten el municipi per a la 
implantació de grans parcs fotovoltaics. 

 

 

Talarn 



 

 

 

2.  JUSTIFICACIO DE LA MNNSS 

La província de Lleida presenta els valors més alts de radiació solar de tota Catalunya, així com de 
tot l’estat espanyol, en aquest cas només per sota d’Almeria. El municipi de Talarn presenta una 
morfologia planera i unes cobertes agrícoles òptimes per a la implantació de parcs solars fotovoltaics. 

La MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE TALARN PER A 
L'ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SÒL NO URBANITZABLE I PER A LA REGULACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIES RENOVABLES, respon a la important pressió d’empreses i 
particulars que prospecten el municipi per a la implantació de grans parcs fotovoltaics. 

Diverses legislacions s’han anat aprovant en els últims anys en relació a les energies renovables, i 
molt recentment algunes que han comportat canvis legislatius importants: 

 Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i 
l’impuls a les energies renovables. 

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

La més recent és un canvi legislatiu que dona terminis a les empreses que tenen reserves de connexió 
a materialitzar-les en períodes determinats, cosa que encara ha augmentat més la pressió sobre el 
territori, i també sobre els propietaris de sòl en els espais oberts. 

Davant d’aquesta realitat l’ajuntament sol·licita la valoració d’uns treballs d’anàlisi territorial en el 
seu terme municipal per tal d’avaluar la idoneïtat dels espais oberts per acollir aquest tipus 
d’instal·lacions amb l’objectiu de: 

 primer de protegir el seu territori d’aquestes previsibles importants transformacions 

 segon, aprofitar les oportunitats que aquestes instal·lacions poden oferir a les activitats en el sòl 
no urbanitzable, i especialment en aquells sòls de menor viabilitat econòmica en la seva 
explotació tradicional. 

L’Ajuntament de Talarn disposa d’unes Normes Subsidiàries aprovades definitivament per la Comissió 
territorial de Lleida el dia 25 de setembre de 1985, el corresponent edicte es va publicar al DOGC el 
dia 6 de novembre 1985, amb posterioritat es va aprovar un text refós de les NNSS el dia 19 de gener 
de 2006 el qual es va publicar al DOGC número 4595 de 17 de març de 2006. 

El contingut normatiu de les referides Normes ha quedat obsolet amb el pas del temps especialment 
pel que fa al sòl classificat com a no urbanitzable. 

Té especial importància per aquesta classe de sòl la recent aprovació del Decret Llei 16/2019, de 26 
de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

L’objecte del referit Decret Llei és la declaració d’interès públic que aquest tipus de instal·lacions 
tenen atès la situació d’emergència climàtica i amb coherència amb aquest fet es regula la 
implantació d’aquest tipus d’instal·lacions. 

La normativa vigent a Talarn és el Text refós de les normes subsidiàries de planejament del terme 
municipal de Talarn. Les normes urbanístiques del planejament vigent als seus articles que van del 
53 al 65 regulen el sòl classificat com a no urbanitzable per les Normes subsidiàries. 
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Aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries (NNSS), té per objecte revisar el contingut 
normatiu que regula el sòl no urbanitzable, regular la implantació de instal·lacions d’energies 
renovables en el municipi de Talarn i concretar en quins àmbits es poden implantar. 

Amb aquesta finalitat, la modificació de les NNSS vigent haurà analitza detalladament tot el sòl 
classificat com a no urbanitzable del terme municipal, anàlisi que té en compte les classes de sòl que 
conformen el seu territori, el qual abasta una superfície de 27,88 km2. 

Aquest anàlisi valora qüestions com el valor agròlogic del sòl, la seva morfologia, la coberta natural 
existent, el domini públic hidràulic, els assentaments de tot tipus que avui hi trobem, valors de 
caràcter cultural (presència de BCIN’s i BCIL’s) així com qüestions relacionades amb els valors 
paisatgístics i ambientals i qualsevol altre que en el moment de la seva redacció i posterior tramitació 
es consideri important. 

La proposta resultant d’aquests treballs és una nova qualificació del sòl no urbanitzable així com una 
modificació de la normativa que avui li és d’aplicació. 
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3.  SINTESI DELS ASPECTES AMBIENTALMENMT RELLEVANTS 

En el present apartat es determina la sensibilitat ambiental de l’àmbit per acollir el programa que es 
proposa. 

Els principals efectes ambientals de la implantació d’un camp fotovoltaic es deriven de la 
transformació dels usos del sòl, l’ocupació de grans superfícies de sòl, en funció de les dimensions,  i 
de la seva afecció al paisatge. 

Alhora, es produeixen efectes positius, quant a la contribució a la lluita del canvi climàtic amb 
l’aportació d’energies renovables, i la conseqüent estalvi en l’emissió de GEH en la seva generació, 
millorant les emissions del mix elèctric. El mix de la xarxa elèctrica peninsular de 2018 s'estima en 
321 g CO2/kWh. 

3.1 ÀMBITS DE SENSIBILITAT MÉS ALTA 

Les zones de sensibilitat més alta es corresponen a: 

 Sensibilitat del medi físic: 

 Els indrets amb relleus més accidentats i majors pendents corresponents a les zones 
muntanyoses, presenten una major sensibilitat per acollir plantes fotovoltaiques. 

 La orientació també és un factor físic clau per a la implantació de fotovoltaiques, sent les 
orientacions a nord les que presenten una major sensibilitat a aquest ús. 

 Alhora en el municipi de Talarn hi ha un Geotop, concretament el GEO19032 – Red beds de 
Talarn, situades al nord del nucli urbà. 

 Sensibilitat del medi natural: 

 El municipi de Talar presenta zones forestals especialment a les serres i als boscos de ribera, 
que són més sensibles per acollir instal·lacions fotovoltaiques. 

 Dins del terme municipal es troben diversos hàbitats d’interès comunitari no prioritaris i un 
HIC prioritari: pinedes submediterrànies de pinassa (codi 9530). 

 Es distingeixen dos espais connectors ecològics amb alts valors ambientals, per una banda el 
connector fluvial lligat al riu de la Noguera Pallaresa, i per una altra el connector terrestre 
complementari de la Serra de Carreu – Sant Corneli/Serra del Montsec. 

 Sensibilitat del medi cultural: 

 Al terme municipal de Talarn es troben diversos jaciments arqueològics catalogats a 
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. 

 També es troben diversos elements del patrimoni arquitectònic catalogats a l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya distribuïts per tot el terme municipal de Talarn. 

 La xarxa de camins que donen accés als diversos camps agrícoles del municipi s’han de 
preservar per tal de garantir aquesta accessibilitat i per tant són sensibles a les tanques i 
parcel·lacions lligades a les plantes solars fotovoltaiques. 

 Sensibilitat del medi territorial: 

 A Talarn el Planejament Territorial classifica part del terme amb sòls de protecció especial, 
que són sòls en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu 
de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar. 

 El Planejament Territorial també classifica part del terme com a sòls de protecció preventiva, 
que inclouen els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no 
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hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial, però que el 
planejament considera que cal protegir preventivament. 

 Finalment destaquen els sols agrícoles de regadiu, que presenten als valors productius i sòls 
amb capacitats agrològiques altes. 

3.2 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

Els criteris i objectius ambientals es defineixen a partir d’una formulació positiva d’aquells efectes 
ambiental més rellevants que s’han definit, introduint també aspectes de gestió que no es poden 
derivar d’una lectura estrictament d’implantació de l’àmbit concret, sinó també de la relació amb el 
seu entorn. 

Es formulen doncs, els següents criteris i objectius ambientals del projecte: 

1. Adaptar l’ordenació a les formes del relleu, evitant les zones de majors pendents. 

2. Preservar els espais d’interès geològic o geomorfològic. 

3. Assegurar les condicions dels sòls per tal d’evitar la seva erosió i la reducció de la seva capacitat 
agrològica. 

4. Estructurar el territori en base al valor del suport, considerant els aspectes productius i serveis 
ambientals. 

5. Mantenir les condicions hidrogeològiques de la conca. 

6. Conservar els espais de major valor natural com boscos, marges o vegetació de ribera, així com 
els espais amb hàbitats d’interès comunitari. 

7. Garantir la connectivitat ecològica evitant l’afectació dels espais de major valor natural i de 
connexió com zones forestals o les zones del connector fluvial de la Noguera Pallaresa. 

8. Preservar els valors paisatgístics existents mitjançant la integració paisatgística i tenint en 
compte els principals punts d’observació. 

9. Protegir els elements patrimonials del territori i ordenar l’espai en coherència. 

10. Preveure aspectes com al continuïtat d’itineraris i camins de caràcter patrimonial i cultural, i 
garantir l’accessibilitat al medi rural mitjançant la preservació de la xarxa de camins. 

11. Evitar efectes negatius sobre les principals infraestructures del territori. 



 

 

 

4.  ALTERNATIVES 

L’objectiu principal d’aquest document és la realització d’un anàlisi territorial en el terme municipal 
de Talarn per tal d’avaluar la idoneïtat dels espais oberts per acollir instal·lacions fotovoltaiques, 
responent així a la important pressió d’iniciatives  que prospecten el municipi per a la implantació de 
parcs fotovoltaics. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, en aquest document es plantegen diverses alternatives respecte dos 
aspectes clau. Per una banda respecte a la quota d’aportació a renovables del municipi de Talarn, i 
per una altra respecte a la implantació territorial dels parcs fotovoltaics, un cop delimitada, per part 
de l’ajuntament la demanda de sòl admissible. 

4.1 FORMULACIÓ D’ALTERNATIVES RESPECTE A LA QUOTA D’APORTACIÓ A RENOVABLES DEL 
MUNICIPI DE TALARN. 

El Govern català ha aprovat les bases per a constituir el Pacte Nacional per a la transició energètica 
de Catalunya. El model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut 
de les persones molt elevats. Per aquest motiu el govern busca una transició energètica que impliqui 
l’eliminació definitiva del fuel i del carbó, i es basi en un nou model energètic que permeti minimitzar 
els costos socials i ambientals actuals i reduir els elevats costos econòmics de la dependència exterior. 

D’aquesta manera es defineixen objectius a llarg termini que inclouen un model energètic basat al 
100% en energies renovables i en reduir la dependència energètica exterior augmentant la generació 
d’energia al territori català. 

Aquest territori però, presenta una distribució desigual del consum d’energia i de les capacitats de 
generació d’aquesta. Així, mentre la ciutat de Barcelona és una gran consumidora d’energia, el 
potencial de generació que té la ciutat és molt reduït ja que únicament disposa d’espai a les cobertes 
dels edificis per a la instal·lació de plantes solars fotovoltaiques, sent insuficient per a les necessitats 
energètiques de la metròpolis. Altres instal·lacions basades en cogeneració d’energia ja s’han 
implantat en nous barris, però donen servei a àmbits molt puntuals. 

D’altra banda, a l’interior de Catalunya es troben municipis de gran extensió i que tenen les condicions 
òptimes per a la generació d’energia solar fotovoltaica, però que en canvi tenen poblacions molt 
reduïdes amb un consum energètic baix.  

Des d’una formulació ideal, i especialment en relació a la producció d’energia elèctrica a partir de 
plantes fotovoltaiques, seria la millor opció generar l’energia de forma propera al consum, Es a dir, 
on hi ha xarxa de distribució per abastir el consum,  hi ha capacitat d’evacuació pel mateix consum. 
Això seria cert en totes les zones urbanes, tot i que coincideixen amb zones amb poc sòl per a la 
implantació d’aquest tipus d’instal·lació. 

Així, la producció de l’energia fotovoltaica es diferencia de la resta en que on es desplega genera, 
malgrat les diferències de radiació que hi pugui haver entre territoris, però necessita sòl. Actualment 
entre 0,5 i 1 MW/ha de potencia instal·lada. 

Les altres fonts d’energia tenen un format lineal o puntual, des d’una visió territorial. 

L’energia hidro-mecànica tradicionalment va situar les colònies industrials al voltant dels rius, i 
posteriorment va convertir-se en hidroelèctrica. En els últims decennis s’han anat reaprofitant, 
passant d’un consum directe vinculat a la industria,  a la seva evacuació a xarxa. 
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Les grans hidroelèctriques van industrialitzar la producció d’energia deslligant-les d’un consum 
directe, passant a fonts puntuals, i iniciant la construcció de grans esteses elèctriques de distribució 
d’energia als punts de consum. 

Una central hidroelèctrica com la del pantà de Sant Antoni a Talarn té una potencia de 30 MW. Val a 
dir, que la superfície afectada per la zona inundada, i que fa de “pila”, és de 7.500 ha. 

L’eòlica té una distribució intermitja, localitzada en les zones on fa vent. Per tant tenen també un 
cert component superficial. En tot cas, no coincideixen tampoc, si més no els grans parcs eòlics ,amb 
les zones de consum, sol·licitant per tant una xarxa de transport. 

L’exemple d’una font puntual de producció d’energia és la nuclear, que és la industrialització per 
excel·lència de l’energia deslligada d’un consum proper i per tant associada a una gran xarxa de 
transport. També tindrien el mateix format les centrals tèrmiques, o altres models de combustió. 

En la següent figura es mostra un esquema de lectura territorial del potencial productiu a Catalunya, 

 

 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és la complementarietat de la producció. Així hi ha instal·lacions, 
com la hidroelèctrica, associada als embassaments, que retenen l’energia en el desnivell. Per tant 
són instal·lacions que funcionen a demanda de manera immediata, no lligades al vent o al sòl. 

La nuclear si bé té el mateix component lligat al combustible (energia acumulada) tenen importants 
inèrcies. 



 

 

 

La fotovoltaica, però també l’eòlica, tenen dinàmiques lligades al sol. 

La complementarietat de producció té a veure amb la complementarietat de les xarxes de transport. 
En aquest context, la generació hidroelèctrica té una gran complementarietat amb la solar.  

Aquest és el fet que municipis com Talarn, on hi ha un gran potencial d’evacuació lligat a les 
hidroelèctriques, siguin punts amb una important pressió per instal·lar solars de grans dimensions. En 
aquest context, Talarn és un municipi de gran extensió i amb bones condicions per a la implantació 
de parcs solars fotovoltaics, però amb una població reduïda, i per tant poca demanda. 

4.1.1 Proposta d’alternatives respecte a l’aportació energètica al model català 

Aquest municipi, en els seus esforços cap a la transició energètica, té tres possibles camins a seguir: 

 Alternativa 1. Cobrir exclusivament la demanda de la seva població. 

 Alternativa 2. Cobrir l’autoconsum més una aportació de solidaritat a tot el sistema, per 
compensar el dèficit de sòl existent en altres àmbits, especialment urbans. 

 Alternativa 3. Que Talarn ofereixi sòl per sobre de l’autoconsum i la seva quota de solidaritat 
territorial, convertint-se en el que anomenem un municipi energètic. 

A partir d’aquí cal establir quins són els objectius de producció d’energia fotovoltaica, i concretament 
producció d’energia fotovoltaica a terra, en el conjunt de Catalunya. Per determinar aquest valors es 
pren de base les dades de l’ICAEN: 

 

 

 

L’any 2020 hi havia aproximadament uns 250 MW de potencia fotovoltaica instal·lada, dels quals 
aproximadament 95 MW a terra. 
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA. 2015-2019       

Fuente 2015 2016 2017 2018 2019  

Carbón 31 29,8 36,7 33,5 34,6  

Petróleo 11.180,00 11.296,40 11.513,30 11.743,20 11.673,10  

Gas natural 5.260,80 5.211,50 5.616,50 5.525,50 5.821,90  

Energía nuclear (1) 6.144,50 6.250,20 6.388,80 5.549,60 6.220,40  

Saldo intercambios eléctricos (2) 409,1 402,6 323,1 426,2 123,9  

Residuos no renovables 121,9 133,8 133,2 130,8 138  

Energía solar térmica (3) 28,2 29,3 30,5 31,7 33  

Energía solar fotovoltaica (3) 36,5 36 36,9 34,4 38,8  

Energía solar termoeléctrica (3) 11,7 10,8 11 9,4 8,7  

Energía eólica (3) 228,6 235,2 248,2 238 271,1  

Energía hidroeléctrica (3) 384,7 345,2 323,3 468,7 303,4  

Biomasa (4) 566,1 575,1 636,7 675,9 704,3  

Total 24.403,10 24.555,90 25.298,20 24.866,90 25.371,20  

(1) Medida en términos de energía física (2.530 kcal/kWh). 

(2) Medido en equivalente al consumo (860 kcal/kWh). 

(3) Medida en términos de energía física (860 kcal/kWh). 

(4) Incluidos la biomasa forestal, agrícola y ganadera, los residuos sólidos urbanos, los biocombustibles y el biogás. 

Font. Institut d'Estadística de Catalunya 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=501&lang=es 

Quant a la solar, es pot fer una estimació d’energia produïda i potència instal·lada, que equivaldria 
una relació entre 1300 i 1800 kWh/ kW instal·lat, similar a la relació entre energia primària consumida 
i potència instal·lada. 

ALTERNATIVA 1. AUTOCONSUM 

La primera alternativa plantejada consisteix en que el municipi de Talarn aconsegueixi garantir la 
quota d’autoconsum, és a dir, que permeti, en el seu territori, l’establiment de les instal·lacions de 
generació d’energia suficients per a l’abastament energètic de la seva pròpia població, segons allò 
que preveu l’ICAEN en el seu horitzó el 2050. 

Prenent de base: 

 Producció elèctrica amb fotovoltaica a terra l’any 2.050 :  19.394 MW 

 Població Catalunya any 2050: 8.5Mhab 

 Relació producció amb potència instal·lada: 1.300 kWh/kW instal·lat i any 

 Superfície bruta d’instal·lació per MW instal·lat:  1 MW/ha 

D’aquí resulta una potència instal·lada necessària de 2.28 kW/hab. 

Suposant, amb la tecnologia futura (avui hi ha plaques amb 600 Wp) de 1 MW/ha, resulta una 
superfície bruta per habitant de 22,5 m2, que s’arrodoneix a 25 m2/hab. 

Així, la quota d’energia amb fotovoltaica a terra a Talarn, amb la població actual estaria al voltant 
de 12.225 m2 de superfície bruta. 



 

 

 

La producció estimada seria de 1,22 MW, que correspon a aproximadament a 1.586 MWh, que equival 
al 52% del consum d’energia primària actual a Talarn. 

En aquest context cal esmentar que el municipi de Talarn actualment disposa de dues instal·lacions 
de generació d’energies renovables: 

 per una banda la central hidroelèctrica, amb una potència instal·lada de 30 MW, 

 i per una altra banda una planta solar fotovoltaica de 4,5 MW, a la vora de la central, al paratge 
de Nerets.  

Amb aquestes dues instal·lacions el municipi té garantida la generació d’energia per l’autoconsum. 
Per tant, aquesta alternativa no implica cap canvi en la situació actual del municipi. 

ALTERNATIVA 2. AUTOCONSUM I QUOTA DE SOLIDARITAT ENERGÈTICA TERRITORIAL 

La segona alternativa consisteix en garantir la quota d’autoconsum i, a més a més, la quota de 
solidaritat energètica territorial, dins del terme municipal de Talarn. 

La quota de solidaritat energètica territorial és la quantitat d’energia que genera un territori, o en 
aquest cas, un municipi, per ser consumida fora d’aquest, per compensar les zones que no tenen 
capacitat de generació, o tenen un dèficit. 

Per tant, primer cal fer una estimació d’aquesta quota de solidaritat energètica. Amb aquest objecte, 
s’ha fet aquesta estimació amb la següent metodologia, i dades de base: 

 Dades de població per municipi, IDESCAT 2020 

 Consum d’energia primària per municipi. ICAEN 2019 

 Demanda de sòl per habitant segons estimacions fotovoltaica a terra any 2050 (elaboració pròpia 
a partir de dades de l’ICAEN) 

Amb aquestes dades s’obté la demanda de sòl per municipi per a la instal·lació de fotovoltaica a terra 
lligat a la població. 

No tot el sòl és apte pe allotjar aquest tipus d’instal·lacions, per tant cal fer una anàlisi prèvia per 
municipi, excloent aquells sòls no aptes per a les instal·lacions a terra. 

Els criteris són els següents: 

 

 
 

Exclòs Condicionat Favorable 

PLANEJAMENT TERRITORIAL    

Sòl d’especial protecció  X  

Sòls de protecció territorial X   

Sòls de protecció preventiva   X 

PLANEJAMENT    

Urbà i urbanitzable (*) X   

Urbanitzable No Delimitat   X 

MEDI NATURAL    

PEIN i XN2000 X   

HIC X   
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Exclòs Condicionat Favorable 

Boscos vells X   

Boscos nous  X  

Geòtops X   

PENDENTS    

Sud fins al 12%    

Est/Oest fins al 10%    

Nord fins al 8 %    

SÒLS/AGRICULTURA    

Classe I i II X   

Regadius de promoció pública X   

Regadius privats  X  

RISCOS    

Flux preferent  X   

Q500  X  

 

En base a aquests criteris s’ha calculat la superfície apte per a tot Catalunya, fent un balanç per 
municipi entre el sòl necessari per acollir la demanda segons l’ICAEN, i el sòl disponible 

S’han estimat tots els municipis en dèficit de Catalunya, que són 287 de 948, amb una superfície total 
de 10.887 ha. 

Aquest dèficit s’ha repartit entre tots els municipis que tenen sòl disponible per sobre de les seves 
necessitats de quota bàsica. El criteri de repartiment ha estat en base a la superfície disponible, i no 
en base a població, tal com s’ha fet en el cas de repartiment de la quota bàsica. 

Resultat d’això a Talarn li pertocarien 35,97 ha, amb una tecnologia que permetés 1MW/ha. 

A partir d’aquí s’ha de delimitar un àmbit amb capacitat per situar aquesta superfície. 

ALTERNATIVA 3. MUNICIPI ENERGÉTIC 

Una tercera alternativa planteja la possibilitat de que Talarn s’estableixi com a municipi energètic 
de manera que generi tota l’energia renovable possible per tal de garantir la quota d’autoconsum i 
la quota de solidaritat, i a més a més generi energia extra que també serà aprofitada per altres indrets 
del territori, en tot el seu màxim potencial. 

Per a complir aquesta alternativa, la modificació puntual de les normes subsidiàries hauria de garantir 
la possibilitat de la implantació de parcs solars fotovoltaics a tots aquells espais òptims per a la 
generació d’energia solar, sempre tenint en consideració la protecció dels aspectes de major valor 
del medi, tant natural, com cultural i paisatgístic. 



 

 

 

4.1.2 Justificació de la solució adoptada quant al model energètic del municipi. 

Totes les tres alternatives són viables. De fet l’Alternativa 1, que limita la producció de fotovoltaica 
a terra amb una superfície màxima de 1,25 ha, considerant alhora l’existència de la planta de Nerets 
(4,5 MW) i la planta hidroelèctrica del pantà de Sant Antoni de 30 MW, amb una afecció superficial 
molt important en el municipi de Talarn, podria fer considerar Talarn com a un municipi amb una 
aportació energètica molt per sobre del que li correspondria. 

En tot cas, no es considera ni Nerets ni la hidroelèctrica de Sant Antoni. 

En aquest context, la millor alternativa, i s’entén mínima per a tots els municipis de Catalunya, és 
aquella que cobreix la seva demanada d’energia primària, i compensa proporcionalment el dèficit de 
la resta de municipis de Catalunya, que per falta de territori, o un nivell de protecció superior, no fa 
possible la seva implantació. 

Per tant, Talarn opta, amb una bona implantació territorial per donar cobertura a la quota de 
solidaritat estimada, limitant a un màxim de 36 ha, que equival a 36 MW la potencia instal·lada al 
seu municipi amb energia fotovoltaica a terra. 

Donada la coincidència d’altres instal·lacions fotovoltaiques i la hidroelèctrica del pantà à de Sant 
Antoni, no s’opta per l’alternativa 3, de màxim potencial, donat que s’entén que l’ocupació territorial 
de renovables al municipi de Talarn ja és molt considerable: 

 4,5 ha de Nerets 

 36 ha, previstes per a noves implantacions a terra 

 152 ha, de la làmina d’aigua del pantà de Sant Antoni. 

La superfície dedicada a Talarn a renovables és de 200 ha, que equival a un 7% de la seva superfície. 
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4.2 FORMULACIÓ D’ALTERNATIVES RESPECTE A LA IMPLANTACIÓ TERRITORIAL D’INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES 

A banda del model d’aportació d’energies renovables favorable pel municipi de Talarn, en aquest 
document s’estudien i s’analitzen diverses alternatives pel que fa a la implantació territorial de les 
instal·lacions energètiques, en aquest cas de parcs solars fotovoltaics a terra. 

Concretament es valoren tres alternatives que tenen en consideració les característiques principals 
dels sòls susceptibles a acollir les instal·lacions energètiques. 

En tots els casos la superfície màxima en qualsevol de les alternatives considerades es de 36 ha, amb 
una potència mitja instal·lada de 0,75 MW/ha 

ALTERNATIVA 1. EN EL SNU 

L’alternativa 1 quant a la implantació territorial d’instal·lacions fotovoltaiques, proposa que la 
normativa del sòl no urbanitzable permeti la ubicació d’aquestes instal·lacions en tot el sòl no 
urbanitzable del terme municipal que sigui òptim per a la generació d’energia solar fotovoltaica, és 
a dir amb relleus plans i les orientacions adients. 

S’inclou també l’àmbit del llac com a espai susceptible d’acollir parcs solars. Els llacs i embassaments 
atrapats per preses construïdes per generar energia són bons espais per instal·lar-hi plaques ja que 
són entorns artificialitzats que no tenen una funció biològica en l’ecosistema, i per tant les plaques 
no generarien un gran impacte en l’entorn. A més a més, un punt a favor de construir plantes 
fotovoltaiques sobre masses d’aigua és que l’aigua actua de refrigerador ja que la calor que es genera 
a les plaques es dissipa cap a l’aigua, de manera que es genera una major eficiència als panells 
fotovoltaics en front de les plaques instal·lades sobre teulades o sobre els sòls. 

Aquesta alternativa obre un ventall molt ample de possibilitats per a la instal·lació de parcs 
fotovoltaics, i permet una distribució d’aquests per tot el conjunt del terme municipal, ocupant una 
superfície total de 1.122,41 ha. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A L’ALTERNATIVA 1  

Tipus de sòls Superfície (ha) 

Embassament de Sant Antoni 152,06 

Sòl de protecció preventiva 117,65 

Sòl de protecció del regadiu 737,71 

Sòl de protecció especial 114,94 

Total 1.122,41 
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ALTERNATIVA 2. EN EL SNU EXCLOENT EL REGADIU 

L’alternativa 2, de caire més conservacionista, proposa concentrar la ubicació de parcs solars 
fotovoltaics a la zona nord del municipi en els espais més òptims del sòl no urbanitzable, excloent de 
l’equació els espais en regadiu, que es concentren majoritàriament a la meitat sud del terme. En 
aquesta alternativa es manté oberta la opció de ficar les plaques sobre l’embassament de Sant Antoni. 
El conjunt es correspon a una superfície de 614,58 ha, pràcticament la meitat que a l’anterior 
alternativa. 

D’aquesta manera el municipi mantindria unes possibilitats àmplies per a la instal·lació de parcs 
solars, a la vegada que conservaria els sòls amb major potencial productiu del terme, i la vocació 
agrícola del mateix. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A L’ALTERNATIVA 2  

Tipus de sòls Superfície (ha) 

Embassament de Sant Antoni 152,06 

Sòl de protecció preventiva 117,65 

Sòl de protecció especial 114,94 

Total 614,58 

 

ALTERNATIVA 3. EN SÒL PREVENTIU 

Finalment, l’alternativa 3 vol ser més restrictiva que les anteriors al limitar la instal·lació de plantes 
solars en el sòl no urbanitzable de protecció preventiva i a sobre de l’embassament, excloent doncs 
els sòls de regadiu i els sòls de protecció especial, i ocupant una superfície total de només 269,75 
ha.. 

Així doncs, a banda de conservar el potencial productiu del municipi, protegeix els espais de major 
valor ambiental situats en espais favorables per a la connectivitat ecològica com són el connector 
fluvial del riu Noguera Pallaresa i el connector terrestre de la Serra de Carreu-Sent Corneli/Serra del 
Montsec. 

Amb aquesta alternativa s’aconsegueix una concentració de les plantes solars al nord-oest del terme 
municipal, alliberant la pressió sobre la resta del territori que conté uns valors ecològics, paisatgístics 
i culturals majors. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A L’ALTERNATIVA 3  

Tipus de sòls Superfície (ha) 

Sòl de protecció preventiva 80,09 

Total 80,09 
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4.3 RESUM DE LA VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

A continuació es mostren les diferents valoracions de cada alternativa respecte els objectius i criteris 
ambientals específics exposats anteriorment. 

 

VALORACIÓ SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

Objectius Valoració 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

1. Adaptar l’ordenació a les formes del relleu, evitant les zones de majors pendents.    

2. Preservar els espais d’interès geològic o geomorfològic.    

3. Assegurar les condicions dels sòls per tal d’evitar la seva erosió i la reducció de la seva 
capacitat agrològica. 

   

4. Estructurar el territori en base al valor del suport, considerant els aspectes productius i 
serveis ambientals. 

   

5. Mantenir les condicions hidrogeològiques de la conca evitant l’augment de l’escorrentia 
superficial i la reducció de la capacitat d’infiltració dels sòls. 

   

6. Conservar els espais de major valor natural com boscos, marges o vegetació de ribera, 
així com els espais amb hàbitats d’interès comunitari. 

   

7. Garantir la connectivitat ecològica evitant l’afectació dels espais de major valor natural 
i de connexió com zones forestals o les zones del connector fluvial de la Noguera Pallaresa. 

   

8. Preservar els valors paisatgístics existents mitjançant la integració paisatgística i tenint 
en compte els principals punts d’observació. 

   

9. Protegir els elements patrimonials del territori i ordenar l’espai en coherència.    

10. Preveure aspectes com al continuïtat d’itineraris i camins de caràcter patrimonial i 
cultural, i garantir l’accessibilitat al medi rural mitjançant la preservació de la xarxa de 
camins. 

   

11. Evitar efectes negatius sobre les principals infraestructures del territori.    

Resum    

 5 1 0 

 1 5 1 

 5 5 10 

IDONEITAT SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS 3 2 1 

Valoració dels efectes ambientals 

 Valoració compatible. El planejament ho resol o ho pot resoldre satisfactòriament 

 Valoració moderada. El planejament necessita mesures correctores per a resoldre-ho de manera 
satisfactòria 

 Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent quant a que els 
criteris excloents han permès delimitar aquest àmbit com a possible 

 

Amb aquesta valoració es conclou que l’alternativa que millor resol els objectius perseguits és la 3, 
que amb una superfície total de sòl de 80,09  ha, aporta prou sòl per satisfer la demanda total que 
fixa Talarn de 36 ha, per a la instal·lació de renovables a terra. 
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4.4 MESURES PER L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Les mesures fan referència a: 

 Limitacio de superficie 

 Emplaçament 

 Respecte dels trets geomorfològics principals 

 Defincio de limits i distàncies 

 Coberta vegetal del camp fotovoltaic  

 Integració dels elements construïts 

 Proteccio del drenatge 

 Foment de la biodiversitat 
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5.  TRÀMIT I CONCLUSIONS 

Dels estudis ambientals realitzats es pot concloure que el planejament s’ajusta a l’àmbit on s’allotja, 
adoptant la configuració de l’alternativa finalment escollida, que preveu la programació d’espais 
òptims per a la implantació de parcs solars fotovoltaics, donant resposta a les necessitats del territori 
sense malmetre els valors naturals, culturals i paisatgístics del municipi de Talarn. 

Es fixa una superfície màxima de parcs fotovoltaics a terra de 36 ha, amb una potència mínima 
instal·lada de 1MW/ha 

Alhora s’han definit  estratègies a en el marc del planejament, que són mesures per a la implantació 
concreta dels parcs fotovoltaics, evitant o disminuint les tensions amb el territori. 

S’han definit mesures o actuacions, inherents a les pròpies instal·lacions, que donen resposta als 
efectes ambientals més significatius detectats en la proposta. Concretament fan referència a la 
implantació i a estratègies de sostenibilitat: 

 Emplaçament. 

 Respecte dels trets geomorfològics principals. 

 Manteniment d’una franja perimetral. 

 Coberta vegetal del camp fotovoltaic. 

 Integració dels elements construïts. 

Amb les mesures proposades, es podrà garantir una bona implantació i la seva sostenibilitat, i en 
definitiva disminuir les traces sobre el territori envoltant. 

Aquest estableix  el camí en el marc de l’avaluació ambiental, que s’ha completat amb aquelles que 
ha establert  l’òrgan ambiental en el document d’abast, en el marc de l’avaluació ambiental. 

Amb les determinacions del document d’abast, s’ha portat a terme l’estudi ambiental estratègic, que 
acompanya els documents per a l’aprovació inicial del document. 

Aquest es sotmetrà a exposició pública per un termini de 45 dies, en els quals es podran formular 
al·legacions al pla. 

Un cop finalitzat aquest període, i havent recaptat tots els informes sectorials, juntament amb els 
que determini el document d’abast, es procedirà a la redacció d’un refós del Pla, i de l’estudi 
Ambiental Estratègic. També es redactarà un Document Resum, on s’exposarà el resultat del procés 
ambiental del pla i com s’han considerat, en el mateix, les aportacions ambientals durant la 
tramitació. 

En base a aquest document refós es portarà a terme, per part de l’òrgan ambiental, la Declaració 
Ambiental estratègica, permeten, si s’escau, l’aprovació del Pla. 

 

 

Ignasi Grau Roca | enginyer agrònom | IGREMAP SLP 

Talarn, febrer de 2023 
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