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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Resum de dades inicials i administratives 
 

1. Propietari: 

UNIGEA SOLAR III S.L.  

 
2. Text refós de Pla Especial: 

En l’emplaçament es pretén legalitzar una nova instal·lació d’un parc solar 
d’energia fotovoltaica que, segons el decret 143/2003 de desplegament de la Llei 
3/1998 de la Intervenció de l’Administració Medi ambiental està considerada com annex 
II.2, codi 1.12: Altres tipus de fabricació d’energia elèctrica a més del indicats en els 
annexos precedents, amb una potencia (kW) > 200. 

 

El present Text Refós és el resultat de la revisió del Pla Especial i de la Separata del  
Pla Especial a partir  dels corresponents informes per part de: 

• La Direcció General d’Urbanisme – Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques - Direcció General d’Urbanisme - Serveis Territorials de les Terres de 
l’Ebre. Data 10 de novembre de 2008 

• Departament de Política Territorial i Obres Públiques – Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre – Servei Territorial de Mobilitat. Data de 22 d’agost de 2008. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge – Serveis Territorials a les Terres de 
l’Ebre – Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental. Data de 9 de setembre de 
2008.  

• Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació – Secretaria General – Serveis 
Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre. Data de 28 de juliol de 2008. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge - Agència Catalana de l’Aigua. Data 
19 d’agost de 2008. 

 
3. Emplaçament: 

Polígon 80, parcel·les 92, 93, 94, 95 i 174. (veure plànol emplaçament). 
Localitat: Ulldecona (Tarragona). 

 
4. Tècnic autor del Pla Especial: 

Nom:   M. Àngels Bort Terrats 
Titulació: Arquitecta col.legiada núm: 30.359-3 pel Col.legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya 
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NIF:  34750739Q 
Adressa fiscal: Baixada sant Joan, 27 baixos 
  08191 Rubí (Barcelona) 

5. Dades del sol.licitant: 

Nom:   UNIGEA SOLAR III S.L.  
CIF:   B-64686223 
Direcció social: World Trade Center, Moll de Barcelona, edifici sud, pl.2  

08039 Barcelona 
Contacte:   Telèfon: 933 44 32 51 

Email: spain@unigea.com 
 

6. Dades de l’establiment: 
Emplaçament: Polígon 80, parcel·les 92, 93, 94, 95 i 174. (veure plànol 

emplaçament). 
Localitat:  Ulldecona (Tarragona).  
 

7. Objecte: 

La finalitat del present document és la de definir un Pla Especial per tal de donar 
d’alta una activitat per a nova instal·lació d’un parc solar fotovoltaic amb 8.700 plaques 
de 185 W cadascuna, una potència total instal·lada de 1.609,5 kWp i una potencia 
nominal de 1.500 kW . Per aquest motiu es tindran en consideració les normatives que 
afecten aquest ús: Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Ulldecona, normatives 
autonòmiques d’urbanisme, lleis estatals i autonòmiques referides a les activitats 
descrites, normativa medi ambiental i de contra incendis. 

8. Descripció general de la instal·lació 

La zona on es realitzarà el projecte està inclosa dins del Polígon 80 del municipi 
de Ulldecona. Concretament a les parcel·les 92, 93, 94, 95 i 174. A la finca hi 
conflueixen l’existència de sol, la disponibilitat del terreny, l’accessibilitat de l’àrea, 
l’existència d’una línia elèctrica d’evacuació a la mateixa finca i a més es troba en una 
zona de sensibilitat ambiental baixa. No hi ha constància ni evidència a la zona 
d’espècies de flora protegida, ni considerada rara, vulnerable o endèmica. No existeixen 
espais naturals inclosos a la Xarxa Natura 2000, ni hàbitat d’interès comentari (segons 
la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig). 

La finca objecte del projecte es troba a l’Oest del terme municipal d’Ulldecona 
però ja en la zona limítrofa amb el terme municipal de Sant Rafael del Maestrat. Tot 
circulant en direcció SO des d’Ulldecona, per la carretera LV-3319 que comunica les 
dues poblacions d’Ulldecona amb Sant Rafael del Maestrat al pk.7.5. 

Topografia: terreny pla o amb pendent suau, en tot cas inferior al 30%. 
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Entorn: orientacions nord, est i oest: limita amb terrenys d’ús agrícola i ramader. 
Orientació sud: limita amb carretera comarcal TV 3319. 

Accés: directe des de la carretera comarcal TV 3319. No és necessària la 
obertura de nous vials per accedir a la finca. 

Anàlisis dels elements naturals: no hi ha presència d’aigua. El terreny és 
agrícola, terreny de conreu. Vegetació: plantació de cítrics. 

A l’entrada de la instal·lació s’instal·larà una porta d’accés (tot el perímetre de la 
parcel·la quedarà tancat per motius de seguretat. 

La instal·lació detallada (Parc d’Energia Solar FV "Paratge Mangraners"), 
consisteix en un sistema solar fotovoltaic de 1.609,5 kW pic connectat a xarxa de 
distribució de mitja tensió. Les característiques del parc són les següents: 

• Potència total de 1.609,5 kWp (8.700 mòduls de 185 W). 

• Convertidor Corrent Continu/ Corrent Alterna per a connexió a xarxa distribució 
en mitja tensió de Fecsa Endesa, model Xantrex GT 500 (3 unitats) 

• Estructures de suports fixes per a les plaques fotovoltaiques, inclinables 
manualment en l’eix Nord-Sud, model Yata Move (Group-Insas). Aquest 
mecanisme de seguiment permet incrementar en aproximadament un 10% la 
producció d’energia elèctrica respecte les estructures fixes immòbils. 

• Interconnexió a la línia de distribució mitjançant Centres de Transformació i 
mesura, ubicats en uns prefabricats de formigó de Schneider elèctric (Merlin 
Gerin). El comptatge de l’energia produïda es portarà a terme mitjançant un 
comptador digital bidireccional homologat. 

9. Classificació i qualificació del sòl segons plantejament urbanístic 

• Els terrenys tenen la qualificació de no urbanitzable, formen part d’una activitat 
agrària i consten d’una superfície total en planta de 59.018 m2 . 

• Superfície mínima per actuació segons Pla territorial Parcial de les Terres de 
l’Ebre = 45.000 m² . Superfície Pla Especial = 59.018 m². Parcel.la 92=15.520 
m². Parcel.la 93=14.640 m². Parcel.la 94=14.780 m². Parcel.la 95=13.790 m².  
Parcel.la 174=288m². 

• Segons els serveis urbanístics municipals l’activitat es considera compatible amb 
els usos urbanístics previstos per als esmentats terrenys, tal i com es detalla al 
certificat de compatibilitat urbanística expedit per l’Ajuntament corresponent. Ús 
del sòl permès segons Pla territorial Parcial de les Terres de l’Ebre: sòl lliure. 

• El següent Text Refós del Pla Especial es formula segons preveuen Les normes 
del Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre en l’article 56: apartat de 
regulació del sòl lliure instal.lacions de proveïment, així com les Normes 
Subsidiàries Planejament Urbà d’Ulldecona. 

• Ús del sòl actual: activitat agrícola, conreu de cítrics. Actualment en fase 
d’abandonament. 
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1.  JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA DE LA FINALITAT DEL 
PROJECTE I DE LA COMPATIBILITAT DE L’ACTUACIÓ AMB EL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC I SECTORIAL  

El següent document presenta l’estudi del Pla Especial i Avantprojecte de 
Desmantellament d’un parc d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 
distribució elèctrica en el municipi d’Ulldecona (Tarragona). El projecte preveu 3 
instal·lacions de 500 kW amb una potència nominal total de 1500 kW i una superfície 
ocupada de 3 Ha. Les estructures que suportaran els mòduls FV seran de tipus fix i no 
s’elevaran per sobre dels 1,5 m. Per esmorteir el petit impacte que aquestes estructures 
podrien suposar es construirà una tanca perimetral amb un alçada de 1,80 m recoberta 
amb vegetació arbustiva pròpia de la zona utilitzant patrons de plantació aleatoris.  

Les estructures no aniran ancorades al terra amb formigó sinó que es fixaran al 
sòl directament amb pressió pneumàtica evitant residus d’obra al final de la seva vida 
útil. A més, es col·locarà una caseta per ubicar cadascun dels Centres de 
Transformació i els Convertidors de DC/AC. L’arrebossat d’aquestes casetes serà del 
model Merlin Gerin que simula còdols de riu donant com a resultat una sintonia 
cromàtica amb l’entorn. 

La zona on es realitzarà el projecte està inclosa dins del Polígon 80 del municipi 
d’Ulldecona, concretament a les parcel·les 92, 93, 94, 95 i 174, a l’àrea coneguda com 
Molí de la Rata ò Paratge Mangraners. A la finca hi conflueixen l’existència de sol, la 
disponibilitat del terreny, l’accessibilitat de l’àrea, l’existència d’una línia elèctrica 
d’evacuació a la mateixa finca i a més es troba en una zona de sensibilitat ambiental 
baixa. No hi ha constància ni evidència a la zona d’espècies de flora protegida, ni 
considerada rara, vulnerable o endèmica. No existeixen espais naturals inclosos a la 
Xarxa Natura 2000, ni hàbitat d’interès comentari (segons la Directiva 92/43/CEE, de 21 
de maig), d’acord amb el plànol adjunt al final del projecte, la proposta d’ampliació de La 
Xarxa queda situada a 2500 m al nord de la finca objecte de la instal·lació del parc 
fotovoltaic. 

L’elecció del emplaçament per part de Unigea Solar III està basat en criteris 
tècnics, geomorfològics, paisatgístics i finalment urbanístics. Des de la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge s’expressa “que és desitjable evitar la presència de parcs al 
bell mig del medi rural i especialment la seva dispersió en el territori. Es considera més 
adient la ubicació d’aquest tipus d’instal·lacions al costat de construccions agràries o bé 
de forma contigua als polígons industrials”. 

Els terrenys tenen la qualificació de no urbanitzable, formen part d’una activitat 
agrària de producció de cítrics. 
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La línia de mitja tensió passa per la mateixa finca, per tant, no existeix la 
necessitat de crear nous camins ni accessos per a realitzar la connexió de l’evacuació 
de l’energia generada. 

Finalment  a la Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat, la Carta 
d’Aalborg parla a l’article 1.10 sobre Responsabilitat sobre el clima global:  

“Nosaltres, ciutats i viles, comprenem que els riscos plantejats als ambients 
naturals i artificials i a les generacions humanes futures per l’escalfament global 
requereixen una resposta suficient per estabilitzar i posteriorment reduir al més aviat 
possible les emissions a l’atmosfera de gasos causants de l’efecte hivernacle. És 
igualment important protegir els recursos globals de la biomassa, com ara els boscos 
i el fitoplàncton, que tenen un paper essencial en el cicle del carbó terrestre. La 
disminució de les emissions de combustibles fòssils requerirà polítiques i iniciatives 
basades en una comprensió detallada de les alternatives i del medi ambient urbà com 
a sistema energètic. Les úniques alternatives sostenibles són les fonts d’energia 
renovable.” 

Segons el cens de població de 2006, Ulldecona té 6.229 habitants, 
aproximadament 3.125 llars i 49,09 habitants/km2, inclou els nuclis de El Castell, La 
Miliana, Sant Joan del Pas, Els Valentins i Les Ventalles. Utilitzant les dades de radiació 
de la zona del Meteocat, el futur parc FV produiria l’equivalent a 1.237 llars catalanes. 
Segons un estudi recent de la Fundación BBVA, de mitja cada llar espanyola està 
ocupada per 3,4 persones. Segons això podríem dir que el Parc FV de Ulldecona 
produiria l’equivalent al consum anual de 4.206 habitants. 

El municipi de Ulldecona té una superfície de 126,9 km2, el futur parc FV 
ocuparà 3 Ha, és a dir, el 0,02364 % de tota l’extensió del municipi. Amb aquesta 
ínfima ocupació de territori estem produint l’energia que consumiria el 67% de la 
població d’Ulldecona. 
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¿PER QUÈ EL NOSTRE PROJECTE? 

“El Sol espanyol produeix cinc vegades el 
consum energètic mundial.” 

 

Fig.1. Hermann Scheer diputat social demòcrata alemany i 

president d’Eurosolar. 

En nombroses ocasions ens oblidem de les raons fonamentals per les qual 
s’instal·len parcs eòlics a les muntanyes, centrals minihidràuliques als rius o Parcs 
Solars fotovoltaics en terrenys de baixa producció agrícola, i es magnifiquen els 
problemes – sempre menors, sempre de magnituds molt inferiors que ocasionalment es 
poden plantejar com a coartada per paralitzar u obstaculitzar el desenvolupament 
d’aquestes tecnologies netes i autòctones. 

La implantació de les energies renovables respon ni més ni menys que a la 
imperiosa necessitat d’un canvi en l’actual model energètic, basat en els combustibles 
fòssils i l’energia nuclear. La conveniència d’aquest canvi està justificada per raons 
ambientals, estratègiques , socioeconòmiques i finalment de supervivència. 

Aquestes raons són més que suficients per a que afrontem amb decisió la 
substitució d’aquest model energètic basat en l’estalvi, l’eficiència i les fonts d’energia 
renovables. Aquesta substitució no es pot produir d’avui per demà però tampoc es pot 
aplaçar indefinidament ni limitar-se a tímids gestos. El recolzament de les renovables no 
pot ser una guinda en la política energètica sinó una aposta decidida. 

Així ho posa de manifest l’Informe Stern, que avalua l’impacte del Canvi Climàtic 
sobre l’economia mundial. Redactat per l’economista anglès Sir Nicholas Stern per 
encàrrec del govern del Regne Unit va ser publicat el 30 d’octubre del 2006. Amb una 
extensió de 700 pàgines, l’Informe suposa una fita històrica al ser el primer informe 
encarregat per un govern a un economista en lloc d’un climatòleg. Les seves principals 
conclusions afirmen que es necessita una inversió equivalent al 1% del PIB mundial per 
pal·liar els efectes del Canvi Climàtic i de no realitzar-se dita inversió, el Món s’exposarà 
a una recessió que podria assolir el 20% del PIB.  

“Les nostres accions en les dècades immediatament esdevenidores poden 
implicar el risc d’una interrupció de l’activitat econòmica i social durant el què resta 
d’aquest segle i el següent, d’una escala semblant a la de les Grans Guerres i la Gran 
Depressió.” 

Les proves científiques sobre les causes i futures tendències del canvi climàtic 
són cada cop més contundents. En particular, els científics poden assignar avui dia 
probabilitats a les conseqüències tèrmiques i a l’impacte sobre el medi ambient natural 
associats amb diferents nivells d’estabilització dels gasos d’efecte hivernacle. També 
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existeix una comprensió molt més precisa sobre el potencial de que es produeixen 
repercussions dinàmiques que en èpoques anteriors de canvi climàtic, van amplificar 
seriosament els processos físics subjacents. Les proves científiques apunten a 
l’existència d’un risc cada cop major de què una actitud de “manteniment del statu quo” 
(“business as usual”-BAU) amb respecte a les emissions tingui conseqüències greus e 
irreversibles. 

Navarra ja ho esta fent, el 60% de l’electricitat que consumeix la Comunitat Foral 
procedeix de fonts renovables i això ha estat possible per una part gràcies al fort 
recolzament de la Administració del Govern de Navarra mitjançant la flexibilitat 
normativa i la divulgació i d’altra banda l’aposta de la inversió privada. 

I Catalunya? Incomprensiblement, malgrat el grau de desenvolupament 
econòmic i industrial, tan sols genera un 7% a partir d’aquestes fonts d’energies 
renovables. Hem de plantejar-nos les raons d’aquest injustificat endarreriment i buscar 
les solucions urgents per revertir aquesta situació. 

Enfront anàlisis sectorials de la realitat, tan presents en les nostres vides, aquest 
Estudi adopta el concepte transversal que implica qualsevol problemàtica ambiental. 
Així parteix des de l’enfocament de la Teoria de la Complexitat, desenvolupada per 
Vidart i d’altres autors que conceben la realitat com quelcom integrat i global enfront als 
posicionaments compartimentats tant habituals en totes les disciplines del coneixement i 
el funcionament de les nostres institucions. Per tant des d’aquest punt de vista no tindria 
sentit elaborar un Estudi Paisatgístic solament enumerant els diversos impactes 
negatius o positius si no contextualitzem i donem sentit a la nostra activitat: Per què el 
nostre Projecte? 

 

1.1. L’energia i la necessitat de tancar cicles 

Ban Ki-moon, Secretari General de les Nacions Unides, durant l’obertura de la 
recent reunió del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) celebrada a 

València el Novembre passat (2007), va declarar que, “no 
actuar contra el canvi climàtic és una irresponsabilitat 
criminal”, a banda, el IPCC va constatar que no ens queda 
molt temps per canviar la tendència pel què a l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle es refereix: els científics ho van xifrar 
en una dècada. Va advertir que frenar l’escalfament global 
“serà una operació llarga i difícil, doncs sense una voluntat 
ferma i sostinguda, no s’assolirà un acord abans del 2009”. 
Pel que fa al respecte, l’objectiu tot just al principi del 
desenvolupament per al Kioto-2 —en substitució del Kioto-1, 
que finalitza el 2012—, es fonamenta en establir que les 
temperatures no pugin durant aquest segle més de 2,5 graus, Fig. Ban Ki-moon, 

Secretari General de les 
Nacions Unides 
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havent-se de reduir per a això les emissions fins a en un 50 per 100 de cara al 2020, i 
en un 80 per 100 en l’horitzó 2050. 

Les evidències que les coses estan malament resulten aclaparadores, 
començant pel fet que 11 dels últims 12 anys (1995-2006) van ser els més càlids 
segons els registres des de 1850. I pel què fa a les previsions, l’augment del nivell del 
mar, per la pròpia expansió tèrmica de les aigües, serà inevitable; amb una pujada 
durant el segle XXI d’entre 18 i 59 centímetres en el millor dels casos, però molt major, 
diversos metres, si se segueix accelerant el desglaç de Groenlàndia i l’Antàrtida. La 
conclusió, ara com ara, del quart informe, la va expressar a València el Sr. Dr. 
Rajendra K Pachauri, President del IPCC en poques paraules: “Només tenim fins al 
2015 per a arribar a un acord global i que les conseqüències siguin el menys 
greus possibles”. L’anunci està fet, i encara que els incrèduls persisteixin amb les 
seves actituds, l’acció és urgent. Com es diu col·loquialment, “qui avisa no és traïdor”. 

Gerald Foley ,analista econòmic, planteja un futur en el que l’home veurà un 
malson en el seu propi passat energètic. Rodejat de diferents medis per copsar l’energia 
solar no comprendrà la bogeria d’aquells que es van embarcar en l’aventura d’esgotar 
en menys de 250 anys, recursos fòssils que van trigar més de 600 milions d’anys en 
formar-se. 

És per això que aquesta transició no pot enfocar-se solament des del punt de 
vista de la Tecnosfera (a través de tecnologies menys contaminants) sinó que és 
necessari un altre marc de relacions socials, Sociosfera, per fer viable el model futur de 
l’esfera principal, la Biosfera. 

És la gran aposta de les energies renovables, la descentralització i la gestió de 
l’energia des de l’àmbit local. En aquesta línia es manifesta la Carta d’Aalborg de 
1994, en que s’insta als Municipis a crear un model energètic sostenible i autosuficient. 
Els Municipis han de produir l’energia que consumeixen. La gestió local de 
l’energia, en tots els seus cicles de vida, mitjançant fonts d’energia renovable o 
autarquia energètica, com altres autors la denominen, suposa:  

 Un control més directe de l’eficiència energètica (major control 
d’aprofitament, a través de campanyes d’assessorament, educació ambiental etc...). 

 Major equilibri entre els inputs/outputs energètics. Això és una major 
eficiència en els processos de generació, transport, distribució i consum energètic. 

Aquest nou marc de relacions socials connecta amb el que Scheer denomina la 
“democratització de l’energia”. L’autor ens fa veure com la concentració del poder 
energètic condueix inevitablement a una societat centralitzada en la qual, qui posseeix 
la matèria prima té les regnes del poder econòmic, social i informatiu (i per tant pot 
exercir violència de diferents formes sobre altres col·lectius). La població mundial pot 
assolir a mitjans del segle XXI els 10.700 milions de persones, amb un increment del 
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90% en els països en vies de desenvolupament. Això suposa, lògicament, un augment 
del requeriment energètic per part d’aquesta creixent població. Aquesta demanda 
sustentada sota l’actual model energètic és totalment inviable per l’esdevenir de 
l’espècie humana.  

 

1.2. Efectes de l’actual model 

Els efectes més immediats de l’actual model són molt greus per obviar-los i no 
permetre el desenvolupament de les energies renovables: 

 La temperatura mitjana mundial ha augmentat 0,6ºC al segle XX. A la 
dècada dels 90 del segle passat, es van registrar els tres estius més calorosos de tot 
el segle. Segons les prediccions del IPCC (l’organisme de l’ONU que estudia el 
Canvi Climàtic), per als pròxims 100 anys, l’augment estimat estaria entre els 1,4º i 
5,8º C de temperatura. 

 El nivell mitjà del mar en tot el Món i la temperatura dels oceans han 
augmentat. Des dels anys 50 del passat segle, es ve observant una elevació 
mundial dels oceans d’entre 12 i 15 cm. La raó principal d’aquest augment, s’ha de 
buscar en l’expansió tèrmica dels oceans, atès que l’aigua calenta ocupa més espai. 
Un dels països que poden sucumbir en primer lloc per culpa del canvi climàtic són 
les Illes Tuvalu, un arxipèlag situat al sud del Pacífic que es caracteritza per la seva 
baixa elevació sobre el nivell del mar que no supera els cinc metres i on ja en 

pateixen les conseqüències. 
Les platges d’aquestes illes 
estan desapareixent, les 
inundacions marines 
salinitzen els cultius, ..., 
l’augment del nivell del mar 
cobrirà irremeiablement 
l’arxipèlag. Tots els canvis 
han estat confirmats pel 
grup Intergovernamental 
d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic (IPCC). 

 

 

Fig. Evidències de l’increment del nivell del mar 
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Fig. 2. Illa de Tuvalu ja evidencia l’augment del nivell de l’aigua del mar. 

 L’extensió del gel i la capa de neu han disminuït. Les dades dels 
satèl·lits mostren que s’ha produït una disminució del 10% en l’extensió de la capa 
de gel des de finals dels anys 60 especialment a l’Àrtic. 

 

Fig. 3. El desglaç de pols i glaceres és una conseqüència directa de l’augment de temperatures. 

Canvis en el glacial de Qori Kalis, Perú, vist el 1978 (esquerra) i el 2002 (dreta). Durant aquest període, el 

retrocés va ser de 1.100 metres.  

 La majoria dels models mostren un debilitament de la Circulació 
Termohalina dels oceans. Aquesta interrupció pot provocar la reducció del 
transport de calor envers el continent Europeu. Un esquema que mostra la "corretja 
transportadora de la circulació Termohalina", on l’aigua de la superfície s’enfonsa i 
s’uneix a la torrentera d’aigües profundes, per a després emergir lentament, després 
d’haver fluït per les profunditats de l’oceà. Aquesta circulació es deu a la convecció, 
és a dir, per diferències de densitat, en el cas de les masses oceàniques les 
diferències de densitat depenen de dos factors, la densitat decreix quan augmenta la 
temperatura i creix amb la salinitat, les masses més denses tendeixen a enfonsar-se 
i les menys denses a ascendir. Les masses que s’enfonsen a l’Atlàntic i a la banda 
oceànica meridional ho fan per l’efecte dels vents que, al provocar l’evaporació 
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d’aigua, disminueixen la seva temperatura a la vegada que augmenta la salinitat. La 
formació de gel quan creix la banquisa (o gel marí) separa aigua pura, deixant una 
salmorra que o emplena les esquerdes o es barreja amb l’aigua oceànica, 
amplificant l’efecte. Les masses refredades, més denses, es traslladen per gravetat 
pels fons polars. 

 

Transmissió de 
Mar-a-Aire 

Corrent Càlida 
de poca 

Profunditat 
Fred i Salat 

Corrent Profunda 

Fig.4. La Circulació termohalina permet hiverns suaus a Europa 

 Climatologia cada cop més alterada. Es preveu un augment significatiu 
de les precipitacions mundials com a conseqüència d’una major evaporació. Ara bé, 
el patró serà de pluges més intenses i concretades en el temps. La dècada dels 90 
va registrar el doble d’huracans que l’anterior per a la zona del Carib. 

 Els sistemes naturals no poden adaptar-se a canvis tan ràpids. Els 
oceans i la terra actualment capten la meitat de les emissions antropogèniques dels 
GEH. Però aquesta capacitat d’absorció de la vegetació terrestre i del sistema marí 
arriba a un punt en el que la línia exponencial es torna lineal. Es calcula que, per 
cada grau de temperatura que augmenta, les comunitats vegetals i animals 
migrarien 90 km a latituds més septentrionals. 

 L’obertura dels jaciments petrolífers d’Alaska o Sibèria amenaça amb 
eliminar boscos primaris formats durant milions d’anys. Deu anys d’explotació 
petrolífera al Parc Nacional de Yasuni a l’Equador - un dels 10 punts calents de 
biodiversitat del Planeta- les dades no poden ser més eloqüents: un milió 
d’hectàrees de bosc desforestat, 100.000 milions de litres d’aigües residuals 
vessades als rius amb components d’alta toxicitat i més de 235 milions de metres 
cúbics de gas cremats a l’aire lliure.  
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Fig. 5. Alaska un dels punts calents de Biodiversitat corre perill per l’avidesa d’or negre. 

 El Col·lapse del Protocol de Kioto El protocol de Kioto estableix en el 
seu conjunt, que la Unió Europea (EU) i els països de la OCDE han de reduir les 
seves emissions en un 8% respecte al 1990. Segons estudis del Centre Goddard de 
la Nasa i de l’Institut Max Planck de Meteorologia aquesta reducció hauria de ser del 
60% respecte als nivells de 1990 per a que tingués incidència en el Canvi Climàtic. 

“Els problemes significatius que tenim no es poden solucionar amb el mateix 
nivell de pensament en el qual han estat creats”. Albert Einstein 

 

1.3. Què està passant a Catalunya? 

La Fundació Terra, en el marc de la campanya contra el canvi climàtic "Jo sóc la 
solució”, va presentar el juny passat els resultats de l’estudi, Catalunya Solar, El camí 
cap a un sistema elèctric 100% renovable elaborat per ISuSI - Sustainable Solutions 
and Innovations i el World Council for Renewable Energies. L’estudi demostra que a 
Catalunya, tal com ja apuntava  un informe de Greenpeace Renovables 2050, és 
possible generar l’electricitat que consumim amb un mixt d’energies renovables. L’estudi 
va rebre la col·laboració de L’Obra Social de La Caixa i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 

L’últim informe sobre canvi climàtic fet públic per l’IPCC confirma que el present 
canvi climàtic té origen humà. La possible magnitud del canvi climàtic pot arribar a un 
nivell que afecti les economies, l’estabilitat dels ecosistemes i en definitiva, el 
desenvolupament sostenible. Si la tendència d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
continua igual, és possible que es doni un increment de 6ºC en la temperatura mitjana 
comparat amb els nivells pre-industrials. A fi i efecte de no incrementar la temperatura 
per sobre d’aquest límit, la concentració atmosfèrica de Gasos d’Efecte Hivernacle 
(GEH) s’hauria d’estabilitzar a 420 ppm (parts per milió) de CO2 equivalent (CO2 eq.) a 
llarg termini.  
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Aquesta estabilització només es pot aconseguir si les emissions de GEH es 
redueixen a menys de la meitat dels valors que hi havia a mitjans del segle XX. Com 
que, avui els països desenvolupats són els que més contribueixen a les emissions de 
GEH, s’haurien de comprometre a ser els primers en materialitzar canvis cap a un 
subministrament net d’energia i reduir les emissions de GEH un 80% en aquest període 
de temps. Les greus conseqüències que porta la utilització de fonts d’energia fòssils i 
els riscs de l’energia nuclear, demostren que l’ús d’aquestes tecnologies s’hauria 
d’aturar.  

Un subministrament sostenible d’energia hauria de combinar energies 
renovables i tecnologies energèticament eficients, ja que no serà possible viure dels 
crèdits d’energia derivats de l’ús dels combustibles fòssils que la Terra ha produït durant 
milers d’anys. Un subministrament energètic sostenible està limitat per l’energia del Sol, 
la del nucli de la Terra i la de la gravitació i per les àrees on es poden instal·lar les 
tecnologies renovables. Això no vol dir que hi hagi d’haver una falta d’energia però ens 
força a utilitzar-la amb saviesa i de forma eficient. 

Catalunya ha augmentat en un 50% les emissions de CO2 en 10 anys  

 Catalunya va incrementar les emissions de gasos d’efecte hivernacle en 
un 49,49% entre els anys 1990 i 2000. De 25.536 Gigatones equivalents de diòxid 
de carboni emeses el 1.990 es va passar a 38.176 Gigatones, segons dades de la 
Direcció General de l’Energia. Si la tendència actual es manté l’any 2010 Catalunya 
emetrà un 106% més que el 1990. En canvi si s’implementessin les mesures 
d’eficiència energètica, estalvi i utilització d’energies renovables previstes al Pla 
d’Energia de Catalunya per al 2010, es podria assolir el 81,15% respecte al 1990. 

 

Fig. 6. Producció d’energia a Catalunya (2004) 

 



                                                                           Text refós del Pla Especial. Parc FV. Paratge Mangraners. Ulldecona 

                   16 

 La per al 2.010 és assolir el 12% seguint la Directiva 2001/77/CE del 
Parlament Europeu i del Consell. Amb tota seguretat aquest objectiu no es complirà 
entre d’altres coses pel desmesurat augment de la demanda energètica que és del 
5% producció d’energia a Catalunya procedent de fonts d’energia renovables tan 
sols suma el 7%. Però amb una participació gairebé exclusiva de la Hidroelèctrica. 
El compromís anual. 

L’objectiu de fer l’estudi Catalunya Solar, El camí cap a un sistema elèctric 
100% renovable a Catalunya és mostrar que Catalunya és capaç de cobrir la seva 
pròpia demanda energètica amb fonts renovables d’energia. Diversos estudis ja han 
analitzat la viabilitat de cobrir la demanda energètica de diverses regions només amb 
fonts renovables. Per exemple, l’estudi Energy Rich Japan mostra com el Japó pot 
proveir-se amb fonts d’energia renovables. Altres estudis com Integració a llarg termini 
de les energies renovables al sistema energètic europeu o el de Sustainable Energy 
Supply Against the Background of Globalisation and Liberalisation van demostrar que 
era una possibilitat per Europa i per Alemanya. 

Els resultats del present projecte ajudaran a encaminar-nos cap a un sistema 
lliure de combustibles fòssils i d’energia nuclear. L’establiment un marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb una elevada proporció d’energies renovables 
(fins al 100%) també ens inspira a moure’ns en la direcció d’un futur sostenible. 
Catalunya té l’oportunitat de fer un pas més tot provant que el desenvolupament 
sostenible, basat en energies renovables, i la prosperitat econòmica, poden anar 
plegats. 

L’objectiu d’aquest projecte de la Fundació Terra és demostrar que es pot cobrir 
tota la demanda d’energia elèctrica de Catalunya amb un sistema energètic renovable i 
eficient. L’estudi suposa que no es donen grans canvis en l’estil de vida, ni canvis 
demogràfics ni que les reduccions en la demanda energètica causen cap canvi en els 
estàndards de vida. Conseqüentment, no hi ha cap supòsit referent al desenvolupament 
econòmic futur en termes de Producte Interior Brut (PIB) o similars.  

L’estudi està basat en la present demanda d’energia elèctrica - i de com es pot 
reduir - i en el disseny d’un sistema de subministrament energètic, que és capaç de 
cobrir la demanda d’electricitat a base de tecnologies d’energia renovable. Els escenaris 
desenvolupats en el marc de l’estudi Catalunya Solar mostren aquestes possibilitats: 

- Escenari de Sortida Ràpida: mostra que el nostre país podria disposar 
d’un sistema elèctric 100% renovable l’any 2035. 

- Escenari de Protecció del Clima: demostra que l’any 2045 Catalunya 
podria generar tota l’electricitat que consumeix a partir de fonts renovables. 
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1.4. El futur de l’Energia Solar Fotovoltaica 

Un informe de Greenpeace i l’Associació de la Indústria Fotovoltaica Europea 
assegura que l’electricitat solar fotovoltaica serà competitiva en costos en set anys. El 
document titulat “Generació Solar 2007” fa una previsió que la indústria FV mourà 
300.000 milions d’euros l’any el 2030, havent creat llavors 6,5 milions de llocs de 
treballs i serà capaç en aquesta data de satisfer el 10% de la demanda mundial 
d’electricitat. 

Això permetrà proporcionar energia a 2.900 milions de persones de països en 
vies de desenvolupament. L’estudi proporciona una fulla de ruta per assolir aquests 
objectius. Segons aquest pla, el 2020, la solar FV ja haurà creat dos milions de llocs 
de treball i proporcionat electricitat a milions de persones a tot el món. 

Des de 1998, el mercat solar FV ha estat creixent a un ritme del 35 % anual. 
En 2006 la capacitat total instal·lada de sistemes solars FV va assolir un nou pic de 
6500 MW, comparat amb els 1200 MW l’any 2000. Aquest formidable creixement, 
assegura el document, significa que en algunes àrees, la FV pot arribar a ser 
fàcilment competitiva en costos i en preus finals per al consumidor al voltant de 2015. 

La indústria solar es una de les indústries clan en lo que es refereix a la 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del sector energètic. En 2030, les 
reduccions anuals de CO2 arribarien a més de dos mil milions de tones a l’any, 
quantitat equivalent a l’emissió total de la Índia en 2004. Els estalvis acumulats per la 
generació solar en 2030 assolirien els 6.600 milions de tones. 

 

Fig. 7. Previsió de costos de la FV a Europa (Asif) 
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Winfried Hofman, de l’Associació de la Indústria Fotovoltaica Europea, diu que 
“la indústria FV invertirà des de ara fins al 2010 un total de 14.000 milions d’euros en 
la construcció de factories FV. La producció massiva permetrà reduir preus i això farà 
possible ser competitius al voltant del 2015. En el futur no hi haurà dubte que la FV 
arribarà a ser la primera opció tecnològica en matèria de preus estables i de fiabilitat 
en el subministrament d’electricitat per a les llars i altres usuaris. 
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2.  MEMÒRIA 

2.1. Introducció i Objecte de l’Estudi 

El següent document presenta l’estudi del Pla Especial d’un parc d’energia solar 
fotovoltaica connectat a la xarxa de distribució elèctrica en el municipi de Ulldecona 
(Tarragona). El projecte preveu 3 instal·lacions individuals de 500 kW amb una potència 
nominal total de 1500 kW i una superfície ocupada de 3 Ha. 

Per esmorteir el petit impacte que aquestes estructures podrien suposar, la 
instal·lació es col·locarà, mantenint els 25 m se separació amb el marge de la carretera i 
es construirà  una tanca perimetral amb un alçada de 1,80-90 m utilitzant patrons de 
plantació aleatoris amb vegetació arbustiva pròpia de la zona. Les estructures que 
suportaran els mòduls FV seran de tipus fix i no s’elevaran per sobre dels 1,5 m, no 
estaran ancorades al terra amb formigó sinó que es fixaran al sòl directament amb 
pressió pneumàtica evitant residus d’obra al final de la seva vida útil. S’instal·larà una 
única caseta per ubicar cadascun dels Centres de Transformació i els Convertidors de 
DC/AC. L’acabat exterior d’aquestes casetes serà del model Merlin Gerin que simula 
còdols de riu donant una simfonia cromàtica amb l’entorn. 

L’actual desenvolupament de les societats està estretament vinculat a la crema 
de combustibles fòssils. Com és sabut, aquests sistemes energètics contribueixen a 
empitjorar la problemàtica ambiental degut principalment a l’emissió de Gasos d’Efecte 
Hivernacle (GEH). Dins de les energies renovables, l’energia solar fotovoltaica es 
considera com un sistema net, sense sorolls, ni olors, inesgotable a escala humana, 
d’una elevada qualitat energètica, i d’una alta tecnologia en comparació amb les 
centrals de carbó o nuclears. El baix impacte ambiental que, a priori i en la pràctica, 
provoca una instal·lació d’aquest tipus en els diferents subsistemes implicats: 

 Medi Inert o abiòtic: Contaminació atmosfèrica nul·la, contaminació 
aquàtica i acústica inexistent i finalment una lleu modificació del sòl. 

 Medi Biòtic: a l’àrea on s’ubicarà la instal·lació no podem parlar de cap 
comunitat vegetal ni animal sinó d’espècies aïllades que sobreviuen en una zona 
fortament antropitzada. 

 Medi Perceptual: no podem parlar d’una degradació del paisatge en un 
entorn d’explotacions agropecuàries. La instal·lació respectarà les alçades permeses 
a la zona i es plantarà una vegetació de tipus arbustiva en tot el perímetre de la finca 
per esmorteir el petit impacte visual que aquella generi. 

 

2.2. Descripció geogràfica i emplaçament de la Instal·lació 

La vila d’Ulldecona, amb una superfície de 126.9 km2 , es troba situada a la franja 
meridional de les Terres de l’Ebre i a 133 m d’altitud. Compta amb un paratge privilegiat 
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fruit de la seva situació geogràfica. Amb un relleu configurat per la serralada del 
Montsià, la serra de Godall, la vall de la Foia, la plana de la Galera i la proximitat de la 
costa a uns escassos 12 km, ens permet gaudir tant de la natura com de la platja. La 
població està distribuïda entre la vila i els cinc nuclis rurals que configuren els barris 
d’Ulldecona: Les Ventalles, La Miliana, Sant Joan del Pas, Els Valentins i El Castell. 
Barris amb identitat pròpia que, ja sigui pel patrimoni cultural, monumental, natural o 
gastronòmic, mereixen ser visitats. 

 

Fig. 8. Situació d’Ulldecona 

El terme municipal de Ulldecona es troba al sector meridional de la comarca, ja al 
límit amb el Baix Ebre pel Nord i la Comunitat Valenciana pel Sud. Limita amb els 
municipis de Sant Rafael del Maestrat, el Castell i El pas per l’Oest, La Miliana, Les 
Ventalles i Godall pel Nord, Alcanar per l’Est, i Vinaròs al Sud. El riu Sénia constitueix el 
nexe d’unió entre Catalunya i el País Valencià i és el límit administratiu d’ambdues 
comunitats. 

Ulldecona compta amb una forta empenta industrial, gaudeix de nombroses 
mostres d’art i construccions monumentals que testimonien la gran importància que ha 
tingut Ulldecona al llarg de la història, des d’època prehistòrica fins la més recent 
actualitat. A més, fruit del gran teixit associatiu i participatiu de la seva gent, s’han 
conservat nombroses tradicions que configuren un valuós patrimoni cultural; Festes 
quinquennals, Ball de mantons, La Passió d’Ulldecona, Cant coral,... 

El Montsià, la comarca més meridional de Catalunya, s’estén des de les 
altures dels Ports de Beseit fins a la plana del delta, a la Mediterrània. Presenta unes 
característiques geogràfiques molt variades, amb pobles de muntanya, de la plana 
personalitat de la zona del delta. 

La seva configuració geogràfica permet una variada vegetació. Als Ports de 
Beseit es conserven alzinars, i als indrets més elevats, pi roig. A la plana de la Galera 
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hi ha bosquina de llentiscle i margalló. Al delta creixen canyissars i jonqueres, 
especialment a les terres inundables del voltant dels estanys.  

El riu Ebre és molt més que un símbol per al Montsià; les seves aigües 
inunden els arrossers i donen vida als tarongers, els cultius bàsics de la comarca, 
juntament amb les oliveres. Aquests tres cultius fan que l’agricultura sigui encara 
bàsica en l’economia de la comarca. Paral·lelament les diferents poblacions del 
Montsià s’han anat especialitzant: mobles a La Sènia, vivers a Alcanar, pesca a Sant 
Carles de la Ràpita i arròs a Amposta. 

 

 

Fig 9. Vista d’ocell del Castell dominant la Vila de Ulldecona  

 

Ulldecona compta amb un nombrós patrimoni històric, cultural, monumental i 
natural que permet al visitant recórrer les diferents èpoques que han hagut al llarg de la 
història sense moure’s del mateix municipi. El castell és el símbol identitari d’Ulldecona, 
el trobem al seu escut. Es troba situat en un turó proper a la població actual, té origen 
ibèric com a lloc de guaita.  
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Fig. 10. Situació geogràfica d’Ulldecona 

Dels primers habitants coneguts al terme d’Ulldecona ens queden els 13 abrics 
neolítics situats a la serra de Godall i que formen el conjunt d’Art Rupestre més 
important de tot Catalunya, tant quantitativa, com qualitativament parlant. Aquests, 
declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a finals del 1998, contenen el 70 % 
de figures llevantines de la totalitat que hi ha a Catalunya. L’Abric I és el més important 
de tot el conjunt i conté una escena de caça amb unes 95 figures on, des de 
l’epipaleolític fins l’edat de bronze, es pot contemplar «in situ», l’evolució de 8.000 anys 
d’història. 

A Ulldecona s’hi troba una de les grans concentracions d’oliveres mil·lenàries de 
tota la Mediterrània, una mostra singular i impressionant d’una agricultura tradicional, la 
qual ha superat el pas del temps, del clima i de lla història (l’antiga Via Augusta passa a 
pocs metres d’una de les àrees amb més densitat d’aquestes oliveres, a la partida de 
l’Arion). Les gegantines soques, les formes cargolades, les grans cicatrius en l’escorça 
són fruit del pas del temps i de la humanitat. Els primers comerciants grecs i fenicis van 
introduir el cultiu de l’olivera a aquesta zona del sud de Catalunya a l’època dels Ibers i 
abans de la dominació romana. 

 

2.2.1. Emplaçament de la Instal·lació: Paratge Magraners 

La finca objecte del projecte es troba a l’Oest del terme municipal d’Ulldecona 
però ja en la zona limítrofa amb el terme municipal de Sant Rafael del Maestrat. Tot 
circulant en direcció SO des d’Ulldecona, per la carretera LV-3319 que comunica les 
dues poblacions d’Ulldecona amb Sant Rafael del Maestrat al pk.7.5. 
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Fig. 11. Situació del parc respecte la Vila d’Ulldecona 

 

2.3. Medi perceptual: Paisatge 

El paisatge constitueix l’expressió espacial i visual del medi, essent, per tant, un 
concepte integrador que serveix per a resumir un conjunt de valors geomorfològics, 
vegetals, agrícoles i antropomorfes. A més, la seva importància com a recurs natural és 
òbvia, no solament per la seva qualitat perceptual o per les seves implicacions culturals, 
sinó també com element susceptible d’una explotació econòmica. 

La zona on es realitzarà el projecte està inclosa dins del Polígon 80 del municipi 
Ulldecona, concretament a les parcel·les 92, 93, 94, 95 i 174, a l’àrea coneguda com a 
Paratge Magraners o Molí de la Rata. Hi conflueixen l’existència de sol, la disponibilitat 
del terreny, l’accessibilitat de l’àrea, l’existència d’una línia elèctrica d’evacuació amb sis 
torres de baixa tensió dins la mateixa fica i la línia d’alta tensió que passa pop, a més, 
es troba en una zona de sensibilitat ambiental baixa. Cal destacar el gran nombre de 
granges porcines i avícoles que hi ha a la zona i a les parcel·les veïnes de la finca. No hi 
ha constància ni evidència a la zona d’espècies de flora protegida, ni considerada rara, 
vulnerable o endèmica. No existeixen espais naturals inclosos a la Xarxa Natura 2000, 
ni hàbitat d’interès comentari (segons la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig). 

 

Emplaçament 
Parc FV 

Mangraners 

Vila d’Ulldecona 
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Fig 12. Situació geogràfica de la finca  

 

2.3.1. Classificació i anàlisi dels elements del paisatge 

Qualsevol tipus de paisatge està format per 3 tipus d’elements biòtic, abiòtic i 
antròpic. La dominància d’un element o un altre (inclosa l’absència d’algun dels 
elements) ens determina la classificació del paisatge Tanmateix el paisatge evoluciona 
depenent de l’entrada d’energia natural o antròpica.  

S’atribueix a l’escriptor grec Estrabó, contemporani de Jesucrist, la frase que “la 
Península Ibèrica estava tant completament coberta de bosc que un esquirol podia 
creuar-la de punta a punta”. Això fou així fins que l’home i el foc, van obrir immensos 
clars pels cultius i el ramat. Aquestes agressions al bosc que produeixen les activitats 
ramaderes i agrícoles van començar al Neolític i no s’han aturat des de llavors, més 
aviat al contrari, s’han extremat el segle XX. 

Tenint en consideració el punt anterior, que una plantació d’arbres de regadiu no 
conforma un paisatge natural, podem afirmar que a Ulldecona el paisatge és 
eminentment antròpic, i les explotacions agropecuàries així ho evidencien. 

Actualment la finca on s’ubicarà la futura instal·lació està classificada com àrea 
agrícola. La finca es troba a mig camí de la carretera TV-3319, al pk. 7’5 que comunica 
Ulldecona amb Sant Rafael del Maestrat. 
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Fig. 13. Situació de cadascuna de les parcel·les de la finca. 

 

Les dades obtingudes des del ICC, mostren el següent: 

POLÍGON 80
PARCEL·LA UTM X UTM Y

93 277.434 4.499.330
92 277.399 4.499.326
94 277.408 4.498.994
95 277.396 4.498.888
174 277.392 4.498.838

COORDENADES
MUNICIPI: ULLDECONA
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Fig 14. Dades del SIGPAC, observem l’àrea de la instal·lació que ocuparà 3 Ha.- 

En un entorn tan antropitzat, la realització d’aquest projecte no implicarà una 
disrupció o degradació important del paisatge. Tot el contrari, quedarà perfectament 
inserida en un entorn eminentment agrari. Cal destacar les nombroses explotacions de 
granges porcines i avícoles que envolten el futur parc fotovoltaic. L’activitat 
agropecuària té uns consums més que importants d’energia i les energies renovables 
preferentment han d’aprofitar el seu gran valor intrínsec: la descentralització. 

D’aquesta manera, els consumidors que es trobaran més a prop de la planta FV 
seran els beneficiaris més immediats. Hem de recordar que l’energia produïda per les 
grans plantes de producció elèctrica, com centrals de Carbó o Nuclears, es perd en el 
seu transport i distribució. 

El Parc FV no suposarà un impacte paisatgístic considerable si tenim amb comte 
les activitats que es desenvolupen a les finques veïnes i en mateix eix de la carretera. 

Respecte a l’espai, podem distingir entre paisatges panoràmics, on no existeix 
límits per la visió i predominen els elements horitzontals amb el cel dominant l’escena i 
paisatges tancats com serà el cas de l’àrea del projecte. Podem dir també que el 
paisatge de l’àrea serà una paisatge Dominat per la presència d’aquesta nova planta 
FV.  

Un concepte molt important per definir un paisatge és el terme de Longitud 
Visual. Es similar al terme profunditat que s’usa en fotografia, respecte al qual tenim 
vistes més curtes o més llargues. Això fa que es puguin definir diferents camps visuals: 
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 1er pla o plànol anterior fins a 200 m, en qualsevol cas hem de ser 
capaços d’apreciar els detalls. 

 2on. Pla o plànol mig. 200 m-800 m, aquest no es veu al detall però 
si cada element del paisatge i la interrelació entre ells. 

 3er. Pla o plànol posterior o fons escènic els elements es veuen 
desdibuixats, s’aprecien les formes i el relleu pren gran importància. Es fins a 1 
km el que acostuma a donar la longitud de vista. 

 

Factors que modifiquen la visió 

Curvatura de la terra i la reflexió de la llum: en un territori completament pla 
veiem el paisatge fins que desapareix en l’horitzó a causa de la curvatura de la terra. 
Els elements del paisatge es redueixen en altura: h =C² / 2R, sent h la reducció efectiva 
d’altura per a un objecte situat a una distància C entre l’objecte i l’observador. R és el 
radi de la terra, 6368 Km. Així podem trobar que una xemeneia que estigui a 10 Km, i 
que amidi 8 m d’alt: 

8 - 6.75 = 1.25 m 

Curvatura 
(Km)

Reducció 
(m)

1 0.07
5 1.69
8 4.32

10 6.75  

D’aquí deduïm que la nostra planta FV observada des de 5 km tingui una 
percepció visual de 0 metres d’altura. 

A continuació ampliem la zona senyalada amb el cercle i n’identifiquem els 
elements bàsics: 

PUNT UTM X UTM Y
A 277375 4499254
B 277437 4499248
C 277411 4499060
D 277459 4499054
E 277455 4498886
F 277339 4498888  
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Parc FV
Els Mangraners 

Granges Porcines

 

Fig 15. Anàlisi dels elements predominants a curt plaç.  

 

2.3.2. Elements visuals del paisatge 

El 90% de la informació es percep per la vista, els paisatges son essencialment 
visuals. S’observen explanades de tarongers, ’oliveres, ametllers, petits bosquets, algun 
camí ral i les casetes de mas típiques juntament amb les naus de la granja de la finca. 
La instal·lació del Parc FV estaria molt per sota pel què fa al seu impacte paisatgístic 
dels elements anteriors. 

Per tant, no estem substituint una activitat agrària, sinó que complementem 
una activitat agrària deficitària amb un projecte d’energia neta i ecològica en un 
terreny. 

 

Fig. 16. Prop de la finca passa una línia de transport d’Alta Tensió, les torres es divisen clarament, a 
banda, dins la pròpia finca hi ha varies torres de mitja tensió a través de les quals es realitzarà l’evacuació de 

l’energia del parc FV. 
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D’altra banda, tal i com podem veure al plànol que figura a la “Oficina Virtual del 
Cadastre”, les parcel·les contigües apareixen qualificades com a fruiters de regadiu, 
àgric de regadiu, oliveres de regadiu o cultivable regadiu. Adjuntem la classe de cultiu 
que disposen les parcel·les del futur parc, tot i que actualment es pot considerar que les 
parcel·les tenen una producció gairebé nul·la. 

 

 

 

Clase

Subparcelas Clase de Cultivo
Intensidad 
Productiva

Superficie 
(Ha)

Superficie 
suelo

Parcela 92 0 NR Agrios regadio 1 1,552 15.520 m2

Parcela 93 0 NR Agrios regadio 1 1,464 14.640 m2

a NR Agrios regadio 1 1,475
b I- Improductivo 0 0,003

Parcela 95 0 NR Agrios regadio 1 1,379 13.790 m2

Parcela 174 0 C- Labor o Labradio secano 2 0,0288 288 m2

MOLI DE LA RATA. ULLDECONA (TARRAGONA)
Polígono 80

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble

Localización

14.780 m2Parcela 94

Cultivos
Rústico

 

Fig.17. Mapa i dades de la parcel·la extrets de la “Oficina Virtual del Cadastre” 
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Fig. 18. Vista de la finca 

2.3.2.1. Intrínsec - Extrínsec 

Com s’ha dit anteriorment la zona on s’ubicarà el futur parc, és una zona agrícola 
no urbanitzable. Nombroses finques es dediquen principalment al cultiu d’olivera, cítrics 
i ametller. Des de fa una dècada aproximadament l’activitat agrícola ha disminuït 
considerablement. 

La disposició geomorfològica de la finca, juntament amb el tancament perimetral 
recobert de vegetació afavoriran que la instal·lació no sigui visible des de cap punt de 
l’àrea circumdant. D’altra banda, la visualització que es pugui fer de la finca serà tot 
circulant per la TV-3319, i no caminant, on la vegetació que es plantarà fins a 1.80m 
d’alçada evitarà les mirades intruses. 

Cal destacar el gran nombre de granges porcines i avícoles que envolten 
l’emplaçament de la finca de la instal·lació, es divisen clarament des de molts punts tant 
de la carretera com de les finques contigües, no només per les edificacions que 
conformen les naus de les granges, sinó també pel gran nombre de sitges que 
acompanyen les naus. 

 

Fig. 19. Diferents naus de les granges porcines contigües amb les sitges al fons 



                                                                           Text refós del Pla Especial. Parc FV. Paratge Mangraners. Ulldecona 

                   31 

 

Fig. 20. Altres granges avícoles amb les sitges que dominen el paisatge 

Després de recórrer uns 1600 metres sortint d’Ulldecona per la carretera TV-
3319 i direcció la parcel·la, trobem una pedrera d’explotació de marbre, la qual es divisa 
des de varis punts de la carretera, i si observem a vista d’ocell, s’aprecia com la 
superfície de l’explotació és gairebé tant gran com el poble d’Ulldecona, sense comptar 
amb els nuclis agregats, fet que no podem afirmar que sigui integrador amb el paisatge. 

 

 

Fig. 21. Superfície de la Població d’Ulldecona en taronja i Pedrera en groc a vista d’ocell 
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Fig. 22. Vista de la pedrera des de peu de la carretera 

 

 

Fig. 23. Vista a simple vista de l’abast de la pedrera 

 

2.3.2.2. Components materials 

Físics i Biòtics: les parcel·les es troben situades en una zona on el terreny és 
força planer i lleugerament enfonsats entre els marges llindars de la propietat, els 
diferents talús compostos de terra argilosa, barrejada amb terreny calcari, estan 
recoberts de vegetació xeròfita, vegetació que prospera en sòls secs o àrids i on la 
precipitació és escassa, especialment esbarzers i matolls. La fauna predominant està 
composada de petits invertebrats com papallones, aranyes i d’altres insectes. Els 
mamífers són cada vegada més escassos, els conills gairebé han desaparegut, i és 
habitual albirar rates o petits rosegadors i són molt abundants els estornells. 
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La configuració topogràfica del terreny fa que gairebé només sigui perceptible 
des el punt de visió més comú: la carretera TV-3319, a banda de les zones més 
elevades les finques contigües més elevades. 

Actuacions humanes; les nombroses edificacions de granges porcines i/o 
avícoles amb les sitges es divisen tant des de peu de carretera com de dins la pròpia 
finca, a banda també es pot veure alguna cabana típiques dels masos, de totxana, o 
amb arrebossat. 

Perceptiu. El contrast cromàtic s’estableix entre els verds de diferents tonalitats i 
les edificacions de les finques contigües de diferents colors. I sobre tot destaquen les 
nombroses sitges de les granges que dominen el paisatge. 

Per tant estem, tal i com s’ha dit anteriorment, davant un paisatge de “transició” 
amb una marcada implantació ramadera 

Consideració del valor estètic. La presència del Parc FV no implicarà una 
alteració en el paisatge ja que no trencarà l’estructura actual. En aquest sentit es pot 
parlar d’una capacitat d’absorció per part d’aquest entorn agrari de la pròpia instal·lació 
FV.  

La instal·lació quedarà cercada amb una tanca perimetral recoberta de vegetació 
arbustiva amb patrons de plantació autòctons per esmorteir el petit impacte visual de les 
estructures. 

 

2.3.3. Aspectes Socioeconòmics del Projecte 

Les constants dificultats aparegudes al sector agrari, com els fenòmens 
meteorològics adversos, l’increment de preu dels carburants, manca de pluges, ..., han 
empès als petits empresaris agrícoles, que han volgut continuar desenvolupant la seva 
activitat i intentar subsistir a buscar alternatives per mantenir viu el seu projecte. 

El nostre cas presenta una parella originària de Barcelona, l’Agustí Viladesau i la 
Teresa Franquesa. L’any 1998, amb l’import rebut de la indemnització per 
l’acomiadament de l’empresa on l’Agustí havia treballat fins aleshores, van decidir 
comprar terres per dedicar-se a l’explotació de cítrics, tot seguint els passos del seu 
sogre que feia ja uns 20 anys havia iniciat una petita explotació dedicada al conreu de 
mandarines. A partir de la seva experiència, varen creure que podrien professionalitzar-
se, muntant una explotació mitjaneta, d’unes 11 hectàrees, amb tots els requisits 
d’acondicionament establerts: rec per degoteig, bassa d’aigua, magatzem, 
assessorament agrícola i fitosanitari, etc..., una explotació ja considerada viable, ja que 
els petits trossos de terra no tenien viabilitat econòmica. 

Les parcel·les en venda eren petites, i les van anar adquirint una a una a 
diferents propietaris fins a aconseguir la superfície esmentada. Va ser doncs, una feina 
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d’anys, laboriosa. Van executar l’explotació en dues fases, la primera va començar l’any 
1999 i la segona l’any 2004, amb el finançament dels diners procedents de 
l’acomiadament, més una hipoteca sobre el pis de Barcelona. La seva voluntat era la 
d’obtenir uns ingressos que els permetessin viure del camp i sobretot al camp, ell 
mateix viu, de lloguer, la major part de la setmana a la població veïna de Les Cases 
d’Alcanar, mentre que la Ma Teresa continua treballant a Barcelona per compte d’altri. 

Just al finalitzar la plantació de la segona fase, el mercat del cítric es va 
desplomar. Es va invertir el funcionament del mercat, és a dir, els comerciants compren 
“a comercialitzar” o “a resultes”, sense preu pel productor: s’enduen la fruita i liquiden un 
cop l’han venut als diferents mercats a preus molt per sota dels costos de producció. 
Aquest fet fa impossible l’obtenció d’uns ingressos per fer front a les despeses que 
genera l’explotació, sense parlar de la retribució per la feina desenvolupada, que és 
nul·la. Simultàniament, varen intentar la venda de l’explotació, però el mercat oferia 
preus que no els permetien recuperar la inversió realitzada.  

A dia d’avui es manté la crisi de preus pel productor, a aquestes alçades ha 
esdevingut una crisi estructural que sembla no tenir solució. 

Cap a la primavera del 2007, les publicacions de premsa relacionades amb les 
plantes fotovoltaiques i energies renovables en general, van causar sensació i van 
contemplar la possibilitat de la generació d’energia verda, a banda d’estudiar si era una 
possible sortida, ni que fos parcial, a la situació econòmica a la que es troben, tot això 
quan cada vegada es fa més evident el canvi climàtic. 

Els dubtes els van sorgir en relació a la modificació del paisatge que suposava la 
col·locació de les plaques, tot i que van quedar ràpidament esvaïts a l’observar l’entorn 
de l’explotació: una granja de pollastres, una altra de porcs (la pudor que fan), més enllà 
una altra de pollastres, unes sitges de més de 30 metres d’alçada, l’edifici del parc de 
bombers a uns 400 metres, una pedrera de marbre abans d’arribar a Ulldecona..., i dins 
la pròpia explotació, el terreny cosit per set torres de mitja tensió, una d’alta tensió al 
davant mateix, ... i així els dubtes se’ls van esvair, una ubicació adient enmig d’un 
paisatge ja actualment molt malmès i impossible de recuperar. 

Després de contactar amb diferents empreses del sector, per avaluar diverses 
opcions: venda, parcial o total, del terreny, lloguer, permuta...van considerar que la 
opció que els oferia més ajuda era llogar una part de les terres per a la instal·lació 
fotovoltaica i continuar amb l’explotació amb la terra restant. 

 

2.4. Mesures Correctores 

2.4.1. Paisatge 

La magnitud de l’impacte sobre el paisatge intrínsec es determinarà en funció del 
temps de durada de les obres i del temps esperat de regeneració de la coberta vegetal 
a les àrees alterades. La magnitud de l’impacte sobre el paisatge extrínsec deixarà de 
tenir efecte al finalitzar les obres, tindrà un període acotat. 
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La modificació dels components del paisatge la produeixen els moviments de 
terres, la presència de maquinària pesada i vehicles d’obres, la col·locació de les 
plaques que es realitzaran a la parcel·la seleccionada per a tal fi, essent la modificació 
del paisatge mínima. Un cop finalitzades les obres, l’aspecte d’emplaçament de la 
instal·lació millorarà degut a la desaparició de la maquinària pesada, materials d’obra 
sobrant, etc. 

S’ha de destacar que la connexió a la xarxa elèctrica no suposa una intrusió 
visual al paisatge, que és l’objecció més freqüent feta contra les línies aèries, ja que la 
línia elèctrica existia amb anterioritat i no es canvia el seu traçat, per això és un 
problema que pot ser ignorat. 

La presència de plaques solars, caseta de control, vials i estesa elèctrica no 
suposen una pèrdua de qualitat del paisatge on s’ubiquen, ja que no són visibles des de 
gaires llocs. Aquest impacte és poc quantificable i el menys investigat en comparació 
amb d’altres classes de disturbis medi ambientals. La raó per la qual la investigació és 
infreqüent és perquè l’impacte visual és, sovint, subjectiu i en qualsevol cas difícil 
d’estimar i quantificar. 

S’ha tingut especial cura estètica de la instal·lació contribuint a la seva bona 
imatge general, els cables elèctrics queden completament amagats a les guies 
posteriors quedant de cables penjant. 

 

 SI      NO  

 

Fig.24. Cablejat entre les plaques solars 

 

Els ancoratges de les plaques, es van dissenyar per eliminar l’efecte que 
produïen els ancoratges existents al mercat amb els espàrrecs sobresortint a les 
plaques. S’aconsegueix una uniformitat amb la placa molt més agraïda.  
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SI    NO 

    

Fig. 25 . Ancoratges entre les plaques 

Identificació i valoració d’impactes a la fase d’abandonament 

Un cop finalitzada la vida útil de la instal·lació, es procedirà a desmantellar els 
equips i a restaurar l’àrea afectada. 

Durant la fase d’abandonament els terrenys on va estar la instal·lació mostraran 
un estat similar al que tenia abans de la construcció. 

 

2.4.2. Tancament perimetral 

Es preveu una tanca perimetral de protecció del conjunt de la central envers 
l’exterior. 

Aquesta tanca es planteja de tipus metàl·lic de simple torsió, plastificada en verd 
per augmentar la integració amb l’entorn, amb suports metàl·lics i una alçada que no 

superarà els 2,0m. 

A través de dues portes de 5.000 x 
2.000mm, s’accedirà a l’interior del recinte. 
L’accés de la companyia elèctrica Fecsa- 
Endesa, per la lectura, manteniment i control 
del comptador del centre de mesura, serà 
lliure i accessible en qualsevol moment del 
dia, a través del camí lateral. 

El tancat perimetral de la parcel.la 
haurà de ser permeable al pas de fauna 

terrestre. Perquè la tanca esdevingui permeable, aquesta haurà de ser de malla 
cinegenètica i cada 25 metres lineals de tanca hi haurà d’haver una obertura al nivell de 
terra de 25 cm d’alçada i d’1 m² de secció. 



                                                                           Text refós del Pla Especial. Parc FV. Paratge Mangraners. Ulldecona 

                   37 

 

Al mateix temps, per mantenir la uniformitat amb el paisatge, es col·locarà flora 
autòctona al llarg de la tanca perimetral per tal de millorar la integració paisatgística. 

Es proposa la següent vegetació per acompanyar la tanca perimetral d’acord 
amb les característiques del sòl, l’entorn i el clima de la zona: 

 

L’aranyoner (Prunus spinosa), de la .família de les 
rosàcies. Arbust caducifoli, que pot assolir fins a 3 m d'alçada 
molt espinós,les espines són veritables branques de 
creixement limitat que s'omplen de flors blanques, abans de 
l'aparició de les fulles . Presenta fulles d'1 a 4 cm, el·líptiques 
i ovades finament serrades. Les branques formen angles 
gairebé rectes amb la tija i acaben amb punta.  

Fructifica a partir del Juliol i fa un fruit, l'aranyó, que és 
esfèric d'un blau focs a la maturitat amb una fina pel·lícula 
blanquinosa que el cobreix  

 

El garric 
(Quercus coccifera), de la família de les 
fagàcies, el parent arbustiu de l'alzina, se'n 
separa per tenir les fulles més petites i 
punxoses i, el tret més diferencial, pel verd 
lluent per ambdues cares. Les glans del 
garric tenen la cúpula punxosa. El garric 
produirà nombrosos rebrots ràpidament 
després d'un incendi forestal.  

 

Xiprer (Cupressus sempervirens), arbre perennifoli, 
monoic, resinós, de fins a 30 m, generalment de port 
columnar. Fulles adultes esquamiformes, densament 
imbricades, decussades. Cons masculins molt nombrosos a 
l'extrem de les branques. Cons femenins solitaris o en petits 
grups, globosos o oblongs, amb 8-14 escames peltades i 
llenyoses. Llavors petites, amb ala rudimentària. 

És una espècie suposadament originària del 
Mediterrani oriental, que s'ha propagat per a formar tanques i 
com ornamental en la regió mediterrània des de molt antic.  
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2.5. Dades del redactor del Projecte 

Nom:   M. Àngels Bort Terrats 
Titulació: Arquitecta col.legiada núm: 30.359-3 pel Col.legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya 
NIF:  34750739Q 
Adressa fiscal: Baixada Sant Joan, 27 baixos 
  08191 Rubí (Barcelona) 
Telèfon/fax:  936.995.470 
Telèfon mòbil: 646.018.457 
e_mail:  angelsbort@coac.net 

 

2.6. Promotor del projecte i emplaçament de la Instal·lació 

El present document té per objecte l’estudi, disseny i dimensionat d’una 
instal·lació fotovoltaica connectada en B.T, classificada al grup b.1.1 segons l’Artícle 1 
del RD 661/2007, per a la posterior venda de l’energia generada a la Companya 
Distribuïdora, tal com estipula el mencionat Reial Decret. 

Tipus d’obra: INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
CONNECTADA A M.T. DE 1620 kWp: 

Adreça: Molí de la Rata, Polígon 80, Parcel·les 92, 93, 94, 95 i 174 
Població: Ulldecona 
Promotor: UNIGEA Solar III S.L., CIF: B-64686223 

 

2.7. Normativa aplicada 

Al projecte presentat, tant el disseny com els components utilitzats compleixen 
les recomanacions establertes a la Normativa següent: 

Normativa general aplicable 

• Llei 54/1997 de 27 de Novembre del Sector Elèctric. 

• RD 661/2007 de 12 de Març sobre producció d’energia elèctrica per 
recursos o fonts d’energies renovables, residus i cogeneració. 

• RD 1663-2000 del 29 de Setembre sobre connexió d’instal·lacions 
fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 

• RD 842/2002 del 2 d’Agost pel que s’aprova el Reglament Electrònic per a 
Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries ITC BT 01 a 051. 
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• RD 1955/2000 de l’1 de Desembre, pel que es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

• Norma Bàsica de l’Edificació, NBE. 

• Normes particulars de l’Empresa Subministradora d’Energia FECSA-
Endesa i reglamentació que la desenvolupa. 

• Reglament d’Escomeses Elèctriques, aprovat pel Reial Decret 2944/1982, 
de 15 d’Octubre. B.O.E. de 12-11-1982. 

• Ordre de 9 de Març de 1971, per la que s’aprova l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene al Treball. 

• RD 1433/2002 de 27 de desembre, Requisits de Mesura en Baixa Tensió 
de Consumidors i Centrals de Producció en Règim Especial. 

• Decret 114/1988, de 7 d’Abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 

• Les Normes urbanístiques vigents segons Pla General d’Ordenació 
Municipal de Ulldecona. 

• Reial Decret 3275/1982 sobre condicions tècniques i garanties en centres 
de transformació i ordre de 6 de juliol de 1984 per la qual s’aproven les 
instruccions tècniques complementàries de l’anterior reglament. 

• Reial Decret 2366/1994 sobre producció d’energia elèctrica per 
instal·lacions abastides per recursos o fonts d’energia renovables. 

• Ordenança General de Medi Ambient, i posterior modificació de varis dels 
seus articles de data 28 de març de 1995. 

• Decret 308/1996 de la Generalitat de Catalunya pel qual s’estableix el 
procediment administratiu per l’autorització de les instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica en règim especial. 

• Llei 3/1998 de 27 de febrer de la Intervenció de l’Administració Ambiental i 
el Decret 143/2003 pel qual s’aprova el reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998. 

• Decret 352/2001, de 18 de desembre, de la Generalitat de Catalunya 
sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia 
solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.E.B.T.) i les Ordres i Resolucions 
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posteriors per les que s’aproven les instruccions Complementàries 
denominades instruccions ITC-MlE-BT. 

• Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de 
producció d’energia elèctrica en règim especial. 

• Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d’Energia 
Elèctrica (Fecsa-Endesa.). 

• Reglaments de Seguretat i Higiene en el Treball. 

• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats.  

Normativa tècnica d’urbanització 

General: 

• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 
4436 de 26/07/2005) 

• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en 
cas d’Incendi. Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006) 

 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 
1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 
11/05/2007) 

 
• Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 

Vialitat: 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 
núm. 297 de 12/12/2003) 
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• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2-IC “Drenaje superficial” (BOE 17/09/1990) 

 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 
respectivament). 
Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 
relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments.   

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic 

municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

Genèric d’instal.lacions urbanes 
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• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a 
instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 

de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de 
l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic 

municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels 
diferents serveis. 

 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del 
Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003) 

 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació 

en matèria d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003) 
 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 
21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 
 

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 
de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 
Abastecimiento”  

 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua 

a l’àmbit metropolitàd’incendi 
 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 
1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
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• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

Xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 

normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 
núm. 312 de 20/12/1995) 

 
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 
228 de 23/09/1986) 

Xarxes de distribució de gas canalitzat 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias” (BOE 
4/09/2006)  

 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el 
“Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

 
• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de 

gases combustibles”(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) 
quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

Xarxes de distribució de l’energia elèctrica 

• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 

• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 
310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

subministrament elèctric. (DOGC 18/12/2001) 
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• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes 
tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç (BOE: 22/2/2007) 

 
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión”. (BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 
de 8/03/1969) 

 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE 
núm. 15 de 18/01/83) 

 
• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación”(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 

transformación”.(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 

• Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi ambient(DOGC 12/06/2001) 

 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.(BOE núm. 
224 18/09/2002) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: 

Alumbrado exterior”. 

Xarxes de telecomunicacions 

• Especificacions tècniques de les Companyies: 
 

NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales”. 
NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 
industriales”. 
Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

• Plec de Condicions de LOCALRET 
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2.8. Memòria justificativa 

La instal·lació fotovoltaica objecte d’aquest estudi s’atindrà tant a la normativa 
nacional i autonòmica vigent que regula aquesta activitat com a les referents en matèria 
medi ambiental, ordenances municipals i d’altres que puguin afectar a la mateixa. El 
camp de plaques fotovoltaiques es col·locarà sobre estructures fixes ancorades al terra 
de la parcel·la. S’aprofitarà l’extensió mateixa per a col·locar les plaques de tal manera 
que no perjudiquin les ombres produïdes per possibles objectes que interceptin els raigs 
del sol. 

El Reial Decret 661/2007, de 25 de Maig, permet a Espanya que qualsevol 
interessat pugui convertir-se en productor d’electricitat a partir de la instal·lació d’una 
planta solar fotovoltaica. Per fi, el desenvolupament sostenible pot veure’s impulsat des 
de les iniciatives particulars, que, aprofitant l’energia solar poden contribuir a una 
producció d’energia de manera més neta i respectuosa. Ara, el ciutadà a la seva 
vivenda unifamiliar, la comunitat de veïns, les empreses o d’altres entitats que ho 
desitgin podran disposar de la seva instal·lació solar connectada a la xarxa. No s’ha 
d’oblidar la bona imatge corporativa que comporten aquest tipus d’iniciatives en una 
societat cada cop més sensibilitzada amb el medi ambient. 

Durant els últims anys al camp de l’activitat fotovoltaica, els sistemes de connexió 
a la xarxa elèctrica constitueixen l’aplicació que major expansió ha experimentat. 
L’extensió a gran escala d’aquest tipus d’aplicacions ha requerit el desenvolupament 
d’una enginyeria específica que permet, per un costat optimitzar el seu disseny i 
funcionament i, per l’altre, avaluar el seu impacte en el conjunt del sistema elèctric, 
sempre amb cura de la integració dels sistemes i respectant l’entorn arquitectònic i 
ambiental. 

S’ha de destacar la gran fiabilitat i llarga durada dels sistemes fotovoltaics. D’altra 
banda, no requereixen a penes manteniment i presenten una gran simplicitat i facilitat 
d’instal·lació. A més, la gran modularitat d’aquestes instal·lacions permet abordar 
projectes de forma escalonada i adaptar-se a les necessitats de cada usuari en funció 
de les seves necessitats o recursos econòmics. 

 

2.9. Memòria descriptiva 

2.9.1. Descripció d’un sistema de connexió a la xarxa 

La instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa respon al senzill esquema de la 
Fig.26. El generador fotovoltaic està format per una sèrie de mòduls del mateix model 
connectats elèctricament entre sí que s’encarrega de transformar l’energia del sol en 
energia elèctrica, generant una corrent contínua proporcional a la irradiància solar que 
incideix sobre ells. En canvi, no és possible injectar directament l’energia del generador 
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fotovoltaic a la xarxa elèctrica precisant ser transformada en corrent alterna per a 
acoblar-se a la mateixa. 

Aquesta corrent es condueix a l’inversor que, utilitzant la tecnologia de potència, 
la converteix en corrent alterna a la mateixa freqüència i tensió que la xarxa elèctrica i 
d’aquesta manera queda disponible per a qualsevol usuari. L’energia generada, 
mesurada pel seu corresponent comptador de sortida, es vendrà a l’empresa 
distribuïdora tal i com marca el Reial Decret 661/2007. 

 

Electricitat en forma de 
Corrent Continua Corrent Alterna Corrent Alterna 

Inversor 

Mòdul Fotovoltàic Xarxa de Distribució Consum 

 

Fig. 26. Esquema bàsic d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa. 

Així mateix, la instal·lació compta amb un comptador d’entrada per a descomptar 
possibles consums de la instal·lació (stand-by nocturn de l’inversor, principalment). 
D’aquesta manera, la instal·lació de connexió a xarxa es planteja com una inversió, 
facturant-se l’energia de la instal·lació fotovoltaica de manera independent a la factura 
de consum de la vivenda. Aquest últim fet permet reduir el període d’amortització que 
depèn dels següents factors: 

 Potencial solar de la instal·lació: latitud, inclinació i orientació del 
generador, existència o no d’ombres. 

 Percentatge subvencionat: ja que existeixen subvencions tant a nivell 
estatal (IDAE) com per a cada Comunitat Autònoma en particular.  

 Potència nominal de la instal·lació: com ja hem vist, el preu de l’energia 
depèn de la potència nominal de la instal·lació. Respecte a aquest punt, és important 
destacar que la potència nominal d’una instal·lació es calcula com la suma de les 
potències nominals dels inversors.  
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 En una mateixa instal·lació es poden utilitzar inversors de diverses 
potències, cada un amb el seu generador fotovoltaic de forma independent. 

 Això permet realitzar operacions de manteniment en una part de la 
instal·lació sense interferir en la resta i confereix una gran modularitat al sistema. 

 

2.9.2. Descripció i disseny de la instal·lació 

El disseny de la instal·lació es farà d’acord amb el Plec de Condicions Tècniques 
per a Instal·lacions Connectades a xarxa. L’esquema de la instal·lació empleada és el 
TT, en el que les masses de la instal·lació estan separades de la presa de terra la 
alimentació (en aquest cas, punt de subministrament). Les pèrdues de la instal·lació 
entraran sempre en els rangs admissibles pel mateix. 

En tots els casos s’ha respectat la distància mínima de separació entre les 
estructures suport dels mòduls segons es contempla al Plec de Condicions, en funció 
de la latitud del lloc. 

)61(/ φ−≥ tghd   

d. distància mínima entre plaques. 

h. altura de l’obstacle (fila anterior). 

ø. latitud en º del lloc. 

El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de mòduls, 
permetrà les necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin 
afectar a la integritat dels mòduls, seguint les indicacions del fabricant. 

La instal·lació fotovoltaica es compondrà bàsicament de: 

1.- Camp generador: mòduls fotovoltaics i estructures suport. 

2.- Cablejat i elements de protecció. 

3.- Inversors, per a la conversió de la corrent contínua generada en alterna 
injectable a la xarxa elèctrica. 

La instal·lació s’ubicarà a les parcel·les 92, 93, 94, 95 i 174 del polígon 80, al 
municipi d’Ulldecona (Tarragona). S’ha escollit aquest emplaçament per l’optima 
orientació del terreny en una zona de bona irradiació solar (unes 2681 hores de sol 
anuals). 

Cada instal·lació anirà amb el seu corresponent inversor de DC/AC, equivalent a 
la potència nominal indicada anteriorment. Els equips electrònics i de mesura aniran 
degudament protegits en un espai habilitat per aquest fi.  

No són necessaris: 
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1. Obertura de vials: la connexió general a la xarxa es farà dins de la mateixa 
finca, pel que s’aprofitaran els espais perimetrals de l’interior de la finca per a 
la movilitat i les tasques de posada a punt de la instal.lació i manteniment. 

2. Modificacions de la topografia del terreny. 

2.9.3. Descripció dels equips 

2.9.3.1. Mòduls Fotovoltaics 

 Per a la realització d’aquest projecte es proposa la utilització del mòdul FV TSM 
180 W o equivalent, fabricat amb cèl·lules de silici monocristal·lí d’elevat rendiment.  

Ample (mm) 1581 mm
Alt (mm) 809 mm
Pes (kg) 15,6 Kg
Número de cèl·lules en sèrie 72

Potència (Wp) 180 W +/-5%
Corrent de curtcircuit (Isc) 5,4 A - 5,41 A
Corrent de màxima potència (Imp) 4,9 A - 4,98 A
Tensió de curtcircuit obert (Voc) 43,49 V - 44,94 V
Tensió de màxima potència (Vmp) 36,2 V - 36,73 V
Màxima Tensió del Sistema 700 V
Temperatura d'Operació  - 40 ºC a 90 ºC

Tipus de cèl·lula Monocristal·lina
Dimensions de la cèl·lula 125x125mm
Nº de cèl·lules en sèrie 72 unitats
Tipus de vidre i espessor Temperat 3.2mm
Laminat EVA (etilen- vinil- acetat)

D1    948mm
D2    474mm

Diàmetre del forat 9 mm
EN 61000-6-1 (2001)
EN 61000-6-3 (2001)

EN 61000-6-3-A11 (2004)

Forats de subjecció

Certificacions

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DEL MÒDUL TSM-180

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES                     
MÒDUL TSM-180 (1000 W/m2, 25 ºC, AM 1,5)

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

 

Fig. 27. Característiques del Mòdul TSM-180 

Interessa insistir en què la tecnologia de fabricació 
d’aquests mòduls ha superat unes proves d’homologació molt 
estrictes que permeten garantir, per un costat, una gran 
resistència a la intempèrie i, per l’altre, un elevat aïllament entre 
les seves parts elèctricament actives i accessibles externament. 



                                                                           Text refós del Pla Especial. Parc FV. Paratge Mangraners. Ulldecona 

                   49 

2.9.3.2. L’inversor 

Per a la conversió de la corrent contínua, produïda pel generador, en corrent 
alterna injectable a la xarxa, s’instal·laran segons cada disseny un inversor de potència 
equivalent a les expressades anteriorment. La marca que s’utilitzarà per a aquest 
projecte és del fabricant Xantrex, model GT. 

El disseny de l’inversor per a connexió a xarxa GT500 prové de les nostres ja 
provades plataformes per a sistemes fotovoltaics i aerogeneradors, usats tant al mercat 
Nord-americà com l’Europeu. 

Dissenyat per a la seva fàcil instal·lació i operació, el GT500E automàticament 
controla l’arrencada i l’aturada. Incorpora un sistema avançat de seguiment de la 
potència màxima (MPPT) per a maximitzar l’energia obtinguda de les plaques 
fotovoltaiques. 

Per a minimitzar les pèrdues durant el procés d’inversió, utilitzem tecnologia de 
commutació mitjançant transistors bipolars de porta aïllada (IGBTs). Es poden 
connectar múltiples inversors en paral·lel per a instal·lacions de major potència. El 
GT500E està dissenyat per a complir amb totes les normatives Europees aplicables i 
conté la marca CE. 

El disseny permet una integració directa a una instal·lació de potència baixa o 
mitja, mitjançant la transformació de voltatge en un sol pas d’acord amb els requisits de 
cada inversor. La caixa combinada de dues unitats amb configuració mestra – esclau 
optimitza la producció d’energia durant els períodes de baixa irradiació solar. 
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Fig. 28. Xantrex GT500E 

Característiques  

Inversor per a connexió a xarxa GT500E. Sistema d’inversors trifàsics de 500 kW. 

 

• Controls mitjançant un processador digital de senyal (DSP) amb 
autodiagnosi i pantalla LCD per a visualitzar l’estat operatiu  

• L’inversor conté desconnectadors i seccionadors  

Potència continua de sortida (CA) 500 kW 
Potència nominal CA 315 V
Freqüència nominal CA 50 Hz (60 Hz sota comanda)
Factor de potència > 0.99 a més del 20% de potència nominal
Distorsió de corrent CA < 3% THD a potència nominal
Max. corrent de línia 920 A
Consum en stand-by ~100 W
Consum nocturno ~100 W
Voltatge mínim CC en generació 450 V
Potència camp PV suggerida 560 kWp
Corrent màxima CC 1120 A
Max. voltatge circuit obert 880 V
Rang de seguiment de potència 450 V - 850 VDC
Eficiència pic 98,10%
Euro eficiència 97,30%

Rang de temperatura ambient -10 °C - +45 °C
Grau de protecció ambiental IP21
Armari rittal TS Series
Pes 1770 kg
Dimensions (Al x An x F) 211,2 x 240,6 x 60,5 cm
Altitud Fins a 1500 m sense pèrdua de potència
Humitat relativa 0 - 95% sense condensació

Mètode de refrigeració Ventilació forçada

Funcions de protecció Sobretensió CA, infratensió CA, sobrefreqüència, 
infrafreqüència, sobrecorrent CA i CC, sobretensió CC

Display d'usuari estàndard LCD, quatre líniees, 20 caràcters amb teclat
Seccionadors (CA i CC) Integrat a l'inversor

Software de comunicacions Software gràfic per a comunicació i control en tiemps real

Adquisició de dades i registre Ajustable

Interfícies Mòdem telefònic per a monitorizació i control d'errors 
remot via RS232

Caixa convinada Opcional (informació sota comanda)
Solución contenidor integrat Opcional (informació sota comanda)

El GT500 cumpleix amb totes les normatives Europees aplicables
El GT500 cumpleix amb tots els requisits de la norma VDEW
El GT500 cumpleix amb tots els requisits del Real Decret (RD 1663/2000) d'Espanya

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

CARACTERÍSTIQUES I OPCIONS

NORMATIVES I SEGURETATS
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• Errors de sobretensió, infratensió i protecció de freqüència provoquen la 
parada de l’inversor 

• La protecció anti-illa preveu la generació d’energia en cas de tall d’energia  

• L’usuari pot definir els punts de potència en funció de les pantalles, així 
com per a personalitzar las seqüències d’arrencada i parada  

• Protecció de sobrevoltatge en CA i CC  

• Protecció d’aïllament  

• Software gràfic per a comunicació i control en temps real 

 

Opcions 

• Monitorizació remota i notificació d’errors mitjançant mòdem telefònic o 
web server  

• Adquisició de dades i registro  

• Entrada analògica per a medicions externes  

• Extensions de garantia 

 

Normatives i seguretat 

El GT compleix amb totes les normatives europees aplicables i posseeix la marca CE:  

Directiva Compatibilitat Electromagnètica: 

• EN50081-2, EN 50082-2 

• Directiva de baixa tensió: EN 50178 

• El GT compleix amb tots els requisits de la norma VDEW 

• El GT ha estat certificat per TÜV Rheinland 

 

 

2.9.3.3. El sistema de monitorització 

El sistema de monitorització té com a objectiu realitzar un seguiment en temps 
real de les principals variables de la instal·lació amb la finalitat d’examinar la producció i 
detectar possibles fallides de la mateixa. La monitorització es composa d’un sistema de 
comunicació de dades i d’un software per a la gestió i el processament dels mateixos. 
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L’adquisició de dades es realitzarà mitjançant un kit de comunicació Xantrex 
Freedom proporcionat pel propi fabricant dels inversors. La comunicació de dades es 
farà via Modem telefònic des dels inversors Xantrex, mitjançant una targeta MODEM 
GSM inserida en un dels inversors.  

Tots els inversors de la planta aniran comunicats per línia sèrie RS 485 per la 
comunicació local entres aquests i l’inversor encarregat de transmetre les dades de tota 
la instal·lació. Des d’un PC remot, ubicat en una caseta de control de l’interior, es 
controlaran totes les diferents variables de la instal·lació solar.  

 

 

Fig. 29. Esquema del sistema de comunicació de dades. 

Aquest PC comptarà amb el software Xantrex Freedom Control, també de 
Xantrex, per a la configuració i el seguiment de la planta fotovoltaica. Aquest programa 
permetrà visualitzar les variables memoritzades per l’inversor en l’entorn gràfic 
Windows. Possibilitant la representació gràfica de les dades obtingudes 

 

2.9.3.4. Estructures de suport 

Són les encarregades d’assegurar un bon ancoratge del generador solar facilitant 
la instal·lació i el manteniment dels mòduls FV a la vegada que proporcionant, 
l’orientació i l’angle d’inclinació necessaris per a un major aprofitament de la radiació. 

Grupo Enerpal disposa de diferents solucions constructives depenent de les 
característiques de la ubicació definitiva de la instal·lació. 

L’estructura implementada en aquest projecte respon a criteris tècnics, seguretat, 
ergonòmics i finalment paisatgístics. Efectivament el petit impacte visual que pot produir 
una instal·lació FV prové del tipus d estructures. 

Com es pot veure a la següent foto, el model escollit per al projecte de Ulldecona 
és de dimensions reduïdes amb una alçada màxima d’1,5 m i amb una novetat molt 
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important: la fixació al terra no es fa amb formigó sinó clavat directament amb pressió 
pneumàtica. Evitant d’aquesta forma residus considerables al final de l ‘obra. Aquest 
sistema té les següents avantatges respecte a sistemes fixats amb formigó: 

 Grau de prefabricació alt, muntatge fàcil i ràpid 

 Possibilitat de regulació per a corregir desnivells del terreny 

 Alt valor residual sense costos de reciclatge 

 Estructura sense manteniment 

 Alumini i acer galvanitzat de llarga durabilitat 

 

 

Fig. 30 Detall de l’ancoratge a terra sense cimentació (esquerra) i foto de les possibles 

estructures que es col·locaran. 

 

 

Fig.31 Vista final amb aquest tipus d’estructura (esquerra) i un d’un segon model d’ancoratge al terra (dreta) 
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2.9.3.5. Línia de mitja tensió i centre de transformació 

L’evacuació d’energia es realitzarà a través de la línia de Mitja Tensió que passa 
dintre de la mateixa finca. Per tant no serà necessari ni habilitar nous camins 
d’accessos ni traçat de línia addicional. 

 

Fig. 32. Torre de mitja tensió que es troba a la mateixa finca 

Per a la connexió del Parc FV amb la xarxa elèctrica s’implementarà un centre de 
transformació (CT) per a cadascuna de les instal·lacions individuals del parc, acotant 
així el nombre d’edificacions per als centres de transformació. A més, el model de 
caseta escollit es de marca Merlin Gerin que presenta un acabat tipus còdols de riu i, 
per tant, dins del color de la gamma de l’entorn. 

 

Fig. 33. Model de caseta de transformador 
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2.9.3.6. Comptadors, proteccions i cablejat 

La instal·lació, en qualsevol de les propostes, compleix amb totes les 
consideracions tècniques exposades al Reial Decret 1663/2000, així com amb la 
proposta de seguretat del Plec Tècnic que ens ocupa i comptarà amb els següents 
elements: 

Interruptor general manual, interruptor magnetotèrmic amb intensitat de 
curtcircuit superior a la indicada per l’empresa distribuïdora al punt de connexió. Aquest 
interruptor serà accessible a l’empresa distribuïdora en tot moment, amb objecte de 
poder realitzar la desconnexió manual. 

 

2.9.3.7. Presa de Terra 

Segons RD 1663/2000, on es fixen les condicions tècniques per la connexió 
d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de BT, la presa de terra es realitzarà de forma 
que no alteri la de la companyia elèctrica distribuïdora, amb la finalitat de no transmetre 
defectes a la mateixa. 

Així mateix, les masses de la instal·lació fotovoltaica estaran connectades a una 
única terra independent de la del neutre de l’empresa distribuïdora, d’acord amb el 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

Per això, es realitzarà una única presa de terra connectant directament a la barra 
principal de terra del nostre edifici, tant l’estructura suport del generador fotovoltaic com 
la borna de presa de terra de l’inversor tenint en compte la distància entre aquests, amb 
la finalitat de no crear diferències de tensió perilloses per a les persones. Si la distància 
des del camp de plaques a la presa de terra general fos gran es posaria una presa de 
terra addicional per a les estructures, pròximes a elles. 

La secció del conductor de protecció serà com a mínim la del conductor de fase 
corresponent, segons ITC-BT-18. 

 

2.9.3.8. Canalitzacions 

S’utilitzaran canalitzacions seguint la ITC-BT-21, taula 2 i de tal forma que la 
superfície del tub sigui, com a mínim, 2,5 vegades superior a la de la suma dels cables 
que conté, per a trams fixos en superfície. Els diàmetres dels tubs apareixen detallats 
als plànols. 

Aquestes canalitzacions compliran amb la norma UNE-EN 50.086, en referència 
a les característiques mínimes. 

A la part CC, els cables de cada pol es conduiran independentment.  
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2.9.3.9. Rases de cablejat 

Les rases transcorreran pel lateral de les files, fins a l’armari de connexions 
d’alterna i tindran les característiques indicades als plànols adjunts. 

S’utilitzaran arquetes a cada canvi de direcció del cable. Per damunt del cable es 
situarà una protecció mecànica i la senyalització de l’existència de cable elèctric de 
Baixa Tensió. D’acord amb els treballs que executi cada un d’ells.  
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3.  CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

3.1. Unitats d’obra 
Les principals unitats d’obra, per a l’execució total del parc fotovoltaic són les 

següents: 
• Obra civil. 
• Muntatge de les plaques solars fotovoltaiques i demés infraestructura 

(estructures, inversors, etc.). 
• Instal·lació de conductors i estesa del cablejat. 
• Posada en marxa de la instal·lació solar fotovoltaica. 

 

3.2. Descripció dels treballs realitzats 

L’obra consisteix en la instal·lació i el muntatge de l’estructura fixa necessària per 
col·locar 1500 kW de potència amb 3 Convertidors DC/AC que corresponen a 3 
instal·lacions de 500 kW cada una, juntament amb la parament elèctric necessari per a 
les connexions i les proteccions. 

Els mòduls fotovoltaics i els inversors arribaran a Ulldecona en transport de 
camió, procedint-se a la seva descàrrega per al seu posterior muntatge, el qual es 
detallarà en cada una de les seves fases en la memòria descriptiva. 

 

3.3. Termini d’execució 
El termini d’execució previst per aquesta obra és de 60 dies, comptat a partir de 

la data del seu començament. 
 

3.4. Número de treballadors estimat 
S’ha estimat que el número màxim de treballadors que es trobin simultàniament 

en aquesta obra serà de 50 (cinquanta) treballadors. 
 

3.5. Interferències i serveis afectats 
No existeixen interferències ni serveis afectats, degut a que les instal·lacions 

existents es trobaran en marxa. 

 

3.6. Maquinària i màquines-eines 
Està prevista la utilització de la maquinària que a continuació es relaciona: 

• Camions, furgonetes i grues. 
• Eines elèctriques 
• Eines manuals 
• Medis auxiliars per al tall que compren l’execució de l’Obra Civil 
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3.6.1. Execució camí d’accés 

No és necessari la realització d’un camí d’accés. El camí que comunica la 
carretera TV-3319 amb la finca està en òptimes condicions i farà les funcions pel 
subministrament del tots el materials. 

 

Fig. 34. El camí d’accés a la finca es troba en perfectes condicions 

 

3.6.2. Execució dels treballs de fixació de les estructures 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les estructures aniran ancorades directament 
al terra sense necessitat de fonaments de formigó. Com es veu a la foto un martell 
pneumàtic clava a pressió al sòl directament.  

 

Fig. 35. Martell pneumàtic d’enclavament de les estructures al sòl (esquerra) i sistema de 

perforació per a l’enclavament d’estructures(dreta). 
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3.6.3. Execució de canalitzacions 
Es procedirà a l’execució de canalitzacions de formigó que unirà cada una de les 

diferents fileres (rases secundàries) amb una canalització principal (rasa principal), que 
conduirà l’energia generada pels camps fotovoltaics fins el punt de connexió i evacuació 
a la xarxa de la companyia elèctrica. 

 

3.6.4. Execució del tancament perimetral 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de la instal·lació es realitzarà un 

tancament perimetral. Al mateix temps, per mantenir la uniformitat amb el paisatge, es 
col·locarà flora autòctona al llarg de la tanca perimetral per tal de millorar la integració 
paisatgística. 

 

3.7. Socioeconomia 

La fase de construcció afavorirà la creació de llocs de treball a la zona. La 
demanda de mà d’obra pot absorbir població activa local dins del terme municipal 
afectat. A més es veuran afavorides les empreses subministradores de materials i les 
arques municipals. 

El sector serveis es veurà beneficiat al incrementar la seva demanda de forma 
moderada, pel que pot considerar-se un efecte positiu sobre el mateix. Els passos 
previs a la instal·lació provoquen un augment de sensibilitat amb el medi a la població 
afectada pel projecte. 

Un cop posada en funcionament la població percep que col·labora en la 
conservació del medi ambient de forma activa. 

 

3.8. Resum de l’impacte en la fase de construcció 

A la matriu adjunta es resumeixen la valoració  dels efectes a la fase de 
construcció de la instal·lació fotovoltaica: 

 

ATMOSFERA Soroll COMPATIBLE
Emissions COMPATIBLE

SÒL Erosió COMPATIBLE
AIGUA COMPATIBLE
FAUNA Accessos i vials COMPATIBLE

Plaques fotovoltaiques COMPATIBLE
PAISATGE COMPATIBLE

SOCIOECONÒMIC EFECTE POSITIU
PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC SENSE EFECTE

QUALIFICACIÓ DE L’IMPACTE

 

Fig.36. Matriu Impacte fase de construcció 
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4.  BALANÇ ENERGÈTIC I MEDI AMBIENTAL 

L’energia solar fotovoltaica contribueix a disminuir problemes medi ambientals. 

Per als mòduls FV s’utilitza com a matèria prima el silici que és l’element més 
abundant a l’escorça terrestre. Són un instrument de producció d’energia, atès que 
produeixen molta més energia de la que consumeixen i la obtenen d’una font 
inesgotable i no contaminant com el sol. 

Els principals consums energètics es produeixen en la fabricació del mòdul i de 
l’estructura de muntatge, essent favorable el seu període de recuperació energètic o 
pay-back energètic que actualment es situa en 2 anys però que es preveu es situï al 
voltant de 0,3 a 0,4 anys al 2.010. 

Un dels punts forts d’aquesta font d’energia és la seva nul·la emissió de GEH. 
Per tant, hem de parlar d’un balanç positiu. En el següent anàlisi prenem com a 
referència una Central Tèrmica de Carbó, per tant la producció elèctrica estimada del 
Parc FV d’ Ulldecona considerant que aquesta mateixa producció es generés amb 
aquesta Central Tèrmica. evitarà l’emissió de : 

2.766’37 Tm de CO2 i 7.752’13 kg de SOx  

Amb la tecnologia disponible avui dia, un Sistema Fotovoltàic Connectat a Xarxa 
(SFVCX), en estructures fixes, segons els valors de radiació de la província de 
Tarragona, produeix aproximadament uns 1.450 kWh/any per kWp instal·lat Per altre 
part amb sistema d’inclinació mensual, la producció estimada estaria al voltant de 1.623 
kWh/any per kWp instal·lat.  

Tenint en compte que el consum mig d’una llar espanyola és de 2125 kWh/any 
(segons Tesi doctoral: "Edificis fotovoltaics connectats a la xarxa elèctrica: 
Caracterització i anàlisi" realitzada per Estefania Caamaño (IES)), la producció 
d’electricitat d’aquest sistema fotovoltaic connectat a xarxa representa 1.237 vegades 
aquest consum. 

 

4.1. Balanç energètic 

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

T mitjana 9,6 9,3 14,8 14,8 17,2 22,1 23,2 24,8 20,1 18,4 10,1 5,6 15,8 ºC

Precipitació 37,4 22,2 17,4 46,6 57,0 2,2 34,2 2,4 62,4 32,6 12,4 28,4 355,2 mm

Mitjana de T màx. 14,3 15,3 20,9 20,2 23,0 28,3 28,9 30,7 25,9 25,1 18,6 11,9 21,9 ºC

Mitjana de T mín. 5,2 4,0 9,1 9,0 11,2 15,2 16,9 19,1 14,8 13,7 4,8 0,8 10,3 ºC

T màx. absoluta 19,7 20,1 29,5 26,1 31,7 33,4 35,0 33,4 31,2 34,3 33,0 20,7 35,0 ºC

T mín. absoluta 0,7 -0,8 0,0 4,6 3,2 11,5 11,1 15,1 9,4 9,7 -1,2 -6,1 -6,1 ºC

Humitat relativa mitjana 76 68 64 58 70 64 70 71 71 85 66 83 70 %

Irradiació mitjana diària 7,7 12,3 16,2 22,6 23,9 28,2 25,0 22,2 17,0 12,2 9,8 7,1 17,2

Velocitat mitjana 2,0 1,8 1,7 2,6 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 1,1 2,5 1,1 1,7 m/s

Resum 2001
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Organisme Municipi X UTM (m): Y UTM (m): Altitud (m): Data inici:
Meteocat Ulldecona 277650 4500900 225 01/11/1990

ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE REFERÈNCIA: Ulldecona - Els Valentins 

 

Fig. 37. Dades meteorològiques / climatològiques i situació de l’estació meteorològica de referència 

 

BALANÇ ENERGÈTIC  

Título
Dirección

Fuente: Localización
0 º Latitud 40,40 Inclinación 30º
0% P. orientación 0,0% Prima 0,41750 €

Inversor P. nominal AC (W) 1.500.000 Rend. Euro 94,6%
Nº inversores Trifásico Rend. Punta 95,5%

Módulo 9000
Pot. Generador FV 1.620.000 Wp

Pérdidas en CC 1,50% Pérdidas por dispersión 1,50% P espectral 1,50%
Pérdidas en CA 1,50% 4,00% P Trafos 1,25%Pérdidas por suciedad

Dimensiones panel 1580 x 810 mm

Estudio de perdidas

Generador FV
ENERPAL EP 180 Nº Total Módulos modulos/inversor   600

Inversor
XANTREX GT-500E

3 Salida AC

METEOCAT TARRAGONA ( Ulldecona )
Orientación respecto al SUR
Pérdidas por sombras proyectadas

Identificación Proyecto
Parc F.V. "Paratge Mangraners"

Molí de la Rata - Ulldecona (Tarragona)

Datos de Radiación

 

 

MESES T célula ºC rendimiento 
temperatura

rendimiento 
total

Radiación 
diaria media a 

30º 
(kWh/m²·día)

E. generada 
media kWh/día

Energía total 
generada 

mensual kWh

Enero 13,58 104,2% 94,32% 3,04 4.641,35 143.881,8
Febrero 19,65 102,0% 92,29% 3,35 5.010,63 140.297,5
Marzo 31,62 97,6% 88,28% 5,28 7.547,26 233.965,2
Abril 32,42 97,3% 88,01% 5,94 8.469,36 254.080,9
Mayo 40,34 94,3% 85,36% 6,59 9.117,25 282.634,9
Junio 44,96 92,6% 83,81% 7,15 9.708,24 291.247,3
Julio 49,07 91,1% 82,44% 7,37 9.838,20 304.984,1

Agosto 46,78 91,9% 83,21% 7,24 9.754,10 302.377,1
Septiembre 39,44 94,7% 85,66% 5,71 7.929,39 237.881,6

Octubre 29,81 98,2% 88,89% 4,20 6.047,90 187.485,0
Noviembre 18,97 102,2% 92,52% 2,96 4.436,38 133.091,5
Diciembre 13,60 104,2% 94,32% 2,49 3.796,85 117.702,3

Año 31,69 97,5% 88,26% 5,11 86.296,91 2.629.629,1
Horas equivalentes:   1623,20  

Fig.38. Taula de producció segons les dades de radiació de Ulldecona (Font Meteocat) 
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Fig.39. Gràfiques obtingudes de processar les dades de radiació de Ulldecona (Font Meteocat) 
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4.2. Balanç medi ambiental 

 

La energía solar fotovoltaica ayuda a disminuir  problemas medioambientales como:
        * El efecto invernadero (provocado por las emisiones de CO2 ) 
        * La lluvia ácida (provocada por las emisiones de SOx ) 

La siguiente tabla recoge el resumen de la aportación del sistema a la conservación 
del  medioambiente (*):

Energía total
Mes generada

(kWh) CO2 (Tm) SOX (kg)
Enero 143.881,76 151,36 424,16
Febrero 140.297,50 147,59 413,60
Marzo 233.965,18 246,13 689,73
Abril 254.080,92 267,29 749,03
Mayo 282.634,88 297,33 833,21
Junio 291.247,29 306,39 858,60
Julio 304.984,07 320,84 899,09
Agosto 302.377,10 318,10 891,41
Septiembre 237.881,63 250,25 701,28
Octubre 187.484,96 197,23 552,71
Noviembre 133.091,46 140,01 392,35
Diciembre 117.702,32 123,82 346,99
AÑO 2.629.629,07 2.766,37 7.752,15

Teniendo en cuenta que el consumo medio de un hogar español es de 2125 kWh/año (**),
la producción de electricidad de este sistema fotovoltaico conectado a la red representa 

1237,50   veces este consumo.

Las referencias utilizadas en los cálculos son las siguientes:
(*)  Electricidad solar (ingeniería de los sistemas fotovoltaicos) – Eduardo Lorenzo (Ed. PROGENSA)
(*)  Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica (Ed. CIEMAT)

En ambos escritos se comparan las emisiones de gases de la combustión del carbón convencional con las 
de la energía solar fotovoltaica, contabilizándose las fases de  construcción y operación de las plantas, 
pero no la de extracción de los componentes.

(**) Tesis doctoral: "Edificios fotovoltaicos conectados a la red eléctrica: Caracterización y análisis" 
Estefanía Caamaño (IES) 

CANTIDADES QUE DEJAN DE 
EMITIRSE A LA ATMÓSFERA

          INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

CONEXIÓN A RED

 -  BALANCE MEDIOAMBIENTAL  -
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5.  PROPOSTA DE DESMANTELLAMENT 

5.1. Introducció i objecte de la proposta 

Aquest apartat que a continuació segueix presenta la proposta de 
Desmantellament del Parc d’Energia Solar Fotovoltaica “Els ametllers” a la població de 
Ulldecona. Aquest adopta la categoria de proposta atès a la perspectiva temporal que 
es planteja d’execució d’aquest desmantellament, segons això les característiques 
d’aquest podrien variar ostensiblement amb aquest horitzó. 

Efectivament un planta d’energia solar fotovoltaica amb la tecnologia actual es 
preveu que estigui operativa 35-40 anys. Una de les instal·lacions més antigues de 
Catalunya es la de Els Metges, Cassà de la Selva, a Girona. Es va instal·lar el 1974 i 
encara continua produint energia. De fet el desmantellament es requisit urbanístic però 
no tècnic. Una planta fotovoltaica podria estar operativa indefinidament. Els fabricants 
de mòduls FV, donen una garantia de 25 anys en la que el mòdul ha de produir almenys 
el 80% de la seva eficiència. L’experiència demostra que en realitat aquests dispositius 
mai (fins a ara) deixen de generar electricitat, encara que amb l’edat les cèl·lules 
fotovoltaiques redueixen una mica (molt poc) el seu rendiment. Recordar que, en 
general, es tracta d’equips fabricats per resistir totes les inclemències del temps  Les 
estructures de suport dels panells fabricades amb materials molt resistents com l’acer 
galvanitzat o alumini, tenen una vida productiva fins i tot superior al dels mòduls.  

Amb un manteniment preventiu i correctiu adequat una planta FV pot romandre 
més de 40 anys, i un cop els mòduls FV baixin el seu rendiment fins a nivells “no 
productius” es pot considerar la possibilitat de canviar els mòduls però aprofitant gairebé 
la resta de infraestructura. No obstant si es donés la circumstància de portar a terme el 
desmantellament aquest no implicaria grans obres de retirada de material ni costoses 
restitucions paisatgístiques. 

A diferència d’altres sistemes de generació elèctrica, com podrien ser les 
Centrals Tèrmiques de Carbó o Centrals Nuclears l’energia solar fotovoltaica, no genera 
residus, contaminació atmosfèrica, contaminació tèrmica, contaminació de sòls ni altera 
el paisatge de manera significativa, i menys aquest projecte que com s’ha dit està 
dissenyat amb estructures fixes d’1,50 m d’alçada.  

 

5.2. Descripció de la instal·lació fotovoltaica 

Es pretén desmantellar una instal·lació fotovoltaica de 1500 kW nominals de 
connexió a xarxa al municipi de Ulldecona (Tarragona) per tal de poder deixar els 
terrenys en el seu estat originari, aptes per l’agricultura. El terreny on es realitzarà el 
desmantellament es troba a la sortida del poble, en direcció O, a la carretera TV-3319 
que comunica Ulldecona i Sant Rafael del Maestrat, al pk.7’5 al sud del nucli urbà d’ 
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Ulldecona, enmig de camps d’agricultura en desús i de granges porcines i altres 
d’avícoles. 

Actualment el terreny objecte del projecte es troba en procés de 
“desmantellament agrícola”. El propietari de la finca ha decidit abandonar 
progressivament els cultius de cítrics que des de fa temps explota. L’agricultura en 
general, degut principalment a l’encariment de l’energia i dels preus de mà d’obra, es fa 
totalment inviable. L’ús per a l’aprofitament solar de terrenys improductius i de terrenys 
de cultiu inviable, comporta un recurs al món rural que, a causa de les dificultats 
econòmiques, es va despoblant i abandonant, exposant-se amb fragilitat als focs i altres 
degradacions. 

En el nostre cas no es pot parlar d’una restitució paisatgística. En primer lloc una 
planta d’energia solar fotovoltaica no altera la geomorfologia de la zona, ni degrada 
sòls, ni vegetació, ni contamina aigües i aquest cas ni tan sols modifiquem un paisatge 
agrari. No estem substituint una activitat agrària, sinó que complementem una activitat 
agrària deficitària amb un projecte d’energia neta i ecològica en un terreny no 
urbanitzable. Sensu estricte el terreny un cop finalitzada l’explotació de la planta 
fotovoltaica hauria de presentar l’aspecte original previ a la instal·lació, és a dir, el que 
es mostra a la fotografia. 

La majoria del sistemes de generació elèctrica, impliquen uns processos molt 
complexos de desmantellament i restitució paisatgística. Descontaminació de sòls, 
moviment de terres per la restauració dels talussos, instal·lació d’elements de drenatge, 
estès de terra vegetal, hidrosembra i plantació d’espècies arbòries i arbustives... 

ABANS     DESPRÉS 

 

Fig. 40. Exemple de restauració d’una mineria de carbó per a la producció elèctrica 

La instal·lació fotovoltaica objecte d’aquest estudi s’avindrà tant a la normativa 
nacional i autonòmica vigent que regula la gestió dels residus així com a les ordenances 
municipals i d’altres que puguin afectar a la mateixa. 

El camp de plaques fotovoltaiques està composat per les esmentades plaques 
fotovoltaiques, l’estructura metàl·lica fixa que suporta a les mateixes, el cablejat elèctric, 
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així com els Convertidors de CC/AC. La novetat més important d’aquest projecte es el 
sistema de fixació de les estructures. Aquestes aniran ancorades directament al terra 
sense necessitat de sabates de formigó i per tant les tasques de desmantellament es 
simplificaran enormement. 

El desenvolupament sostenible pot veure’s impulsat des de les iniciatives 
particulars que, aprofitant l’energia solar, poden contribuir a una producció d’energia de 
manera més neta i respectuosa. Per tancar el cercle d’un desenvolupament sostenible, 
un cop acabat el cicle de vida de la instal·lació, aquesta serà desmantellada i els seus 
components seran reciclats per així provocar el menor impacte ambiental possible. 

 

5.3. Obres que comprenen el desmantellament del camp fotovoltaic 

Les operacions que compren el desmantellament de l’Obra Civil es resumeixen 
en els següents apartats: 

 

5.3.1. Desmantellament de l’estructura i dels mòduls F.V. 

5.3.1.1. Estructura 

Com s’ha exposat a l’Estudi Paisatgístic, una de les novetats d’aquest, és la 
implementació d’unes estructures que aniran ancorades directament al terra i per tant 
no serà necessari aplicar formigó El procés de desmuntatge de les estructures es 
realitzarà de la següent manera: 

Les estructures fixes, seran desmantellades, incloent les plaques 
fotovoltaiques. D’aquesta manera es recuperarà l’aspecte original del terreny. 

Quantitat Temps de desmuntatge
Taula/ Estructura 819 El total

Pals Metàl.lics 2457 3,5 min/pal-->(144 hores)
Articulació sobre pals 2457 2,5 min/Art-->(102 hores)

Pinça 4914 0,5 min/pinça-(41 hores)
Perfils d´alumini 3276 1 min/perfil-(54 Hores)

341 hores/ 44 dies laborals

PROCÉS DE DESMUNTATGE DE L´ESTRUCTURA

TOTAL  

El nombre de dies necessaris per a aquest desmantellament serà de 44 dies laborals.  
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Pes per taula 323 kg
Taules 819
Total 264'54 Tn

PES DE L´ESTRUCTURA 
(Valorització de l’acer galvanitzat )

 

 

5.3.1.2. Mòduls F.V. 

La ràpida i ja antiga difusió de l’ús dels mòduls FV de silici cristal·lí ha donat lloc a 
la generació de nous residus. Actualment no existeix una legislació europea que 
consideri específicament el tractament dels mòduls solars al final de la seva vida útil. 
Per tant se’ls considera indirectament dins dels elèctrics i electrònics.  

El tipus de mòdul més estès és el basat en el silici dopat amb fòsfor i bor, que es 
divideixen a la seva vegada en panells de silici monocristal·lí, policristal·lí i de silici 
amorf. Les iniciatives estan dirigides al desenvolupament i avaluació de processos que 
permeten la recuperació dels materials constituents d’aquest residus. Dins dels mètodes 
s’han considerat sistemes de reducció de tamany i separació en via seca, electrostàtica 
i humida. 

Considerant el creixent us de panells solars i el fet de que els primers que van 
sortir ja estan fora de la seva vida útil i que en els següents anys augmentarà el volum 
d’aquest tipus de residus. S’espera que les autoritats europees i nacionals cataloguin 
els residus procedents dels mòduls solars i estableixin les directrius del seu adequat 
tractament, per no deixar aquesta labor a discreció a les empreses de reciclatge. No 
obstant, hi ha diverses iniciatives de reciclatge molt destacades a Alemanya i dues 
empreses al mercat espanyol ja han realitzat diversos estudis amb la finalitat de: 

 Estudi i avaluació de les possibilitats de reciclatge, reutilització i/o 
valorització dels panells solars. 

 Reduir l’abocament dels panells fotovoltaics fora d’ús, evitant la 
consegüent pèrdua de materials potencialment reutilitzables i afavorint el tancament del 
seu cicle de vida. 

 Obtenir un benefici econòmic i medi ambiental derivat de la reutilització 
dels materials continguts. 

 Desenvolupar tecnologies i nous dissenys de panells solars que assegurin 
la viabilitat econòmica del reciclatge, promovent el desenvolupament sostenible. 

 Avançar-se a les possibles modificacions en matèria de legislació. 

 Assolir un posicionament tecnològic avantatjós per part de l’empresa en 
matèria de reciclatge de panells fotovoltaics. 



                                                                           Text refós del Pla Especial. Parc FV. Paratge Mangraners. Ulldecona 

                   68 

 Aplicació de materials Intel·ligents o sistemes actius al disseny dels 
panells solars de cara a definir un procés de reciclatge basat en operacions de 
desencadenat automàtic. 

 Seleccionar i avaluar operacions d’acondicionament i de separació per 
l’obtenció de fraccions materials aprofitables a partir de panells solars al final de la seva 
vida útil. 

Actualment s’està treballant en noves línies d’investigació i disseny de panells. 
Es tracta de definir regles de ecodisseny dels panells solars de manera que millorin la 
seva reciclabilitat. També aplicant materials intel·ligents o sistemes actius al disseny i 
desenvolupament dels sistemes d’unió dels panells solars que afavoreixin el seu 
reciclatge mitjançant desencadenat automàtic. Per això es necessari seleccionar i 
avaluar mètodes d’activació i desencadenat automàtic per prototips de panells solars 
que incloguin dispositius de unió actius. 

 

 

 

Acondicionament del residu 
Desenvolupament de tecnologies de 

separació. Alternatives de reutilització
 

Balanços de matèria i energia. Definició de 
Regles de Eco-Disseny

 

 

 

 

Estudi i selecció de materials intel.ligents. 
Disseny de sistemes d´unió. Selecció de 

sistemes activació/desencadellat
 

 

 

Composició general d’un mòdul F.V. 

Aplicació de materials 
intel.ligents al disseny de 

panells solars

Anàlisi i caracterització

Desenvolupament de 
tecnologies de reciclatge

Disseny i avaluació d´un 
procés de reciclatge 

integral

Diagrama de Flux
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MATERIALS 

 ALUMINI ANODITZAT 

 VIDRE TEMPERAT 

 COPOLÍMER EVA 

 CÈL·LULES DE SILICI 

 TÈDLAR 

 PC/ABS 

 

VISTA EN PLANTA 

 UNIONS 

 CARGOLS I REBLONS 

 ADHESIU 

 CONNEXIONS METÀL·LIQUES   TALL LONGITUDINAL 

ANÀLISI QUANTITATIVA

81%

9%
6% 3%1%

Vidre frontal
EVA
Cél.lules
Tédlar
Tabs

 

Quantitat/percentatge Pes
Mòduls FV 9000 unitats 15,6 kg (140.400 kg)

Vidre Frontal 81% 13.724 kg
EVA 9% 12.636 kg

Cél.lules 6% 8.424 kg
Tedlar 3% 4.212 kg
Tabs 1% 1.404 kg

VALORITZACIÓ DELS MÒDULS FV
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Costos relatius d´un mòdul solar

50%

10%
15%

25%
Cél.lules de silici

Energia i costos
generals
Mà d´obra

Altres materials

 

Fig. 41. Esquemes de valorització dels components que formen un mòdul solar. 

Principals elements reutilitzables 

Els principals materials d’un mòdul solar com són les cèl·lules de silici, el vidre i 
l’alumini son elements recuperables i aptes per tornar a ser utilitzats en mateixa 
fabricació de mòduls així com  d’altres aplicacions. 

 

Cèl·lules de silici 

 

Vidre 

 

Alumini dels marcs  

 

Mètodes de recuperació de materials 

TAMISAT

TRITURAT
FLOTAT

MÒDUL SOLAR

ABRASIÓ
SENSE TRITURAR

Recuperació de les 
corrents de materials 

contingudes

Recuperació de la 
cél.lula solar i el vidre 

íntegres

SEPARACIÓ PER AIRE

SEP.ELECTROSTÀTICA

DEGRADACIÓ TÉRMICA EN 
FORN D´ALTA TEMPER.

AGUA A PRESSIÓ

TRACTAMENT QUÍMIC

 

Recuperació i reutilització en la 
fabricació de nous panells solars

Recuperació i reciclat amb destí 
aplicacions secundàries inferiors a 

la de partida
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5.3.2. Desmantellament de les rases entre estructures i arquetes 

Aquest conjunt d’operacions consisteix en desmantellar les rases que uneixen 
les estructures fixes, així com la rasa que els uneix a la línia principal d’evacuació 
d’electricitat i de totes les arquetes. 

Les operacions de recollida de cables generaran residus que seran material 
elèctric i plàstics, els quals seran portats al corresponent gestor medi ambiental. 

La maquinària pesada realitzarà les operacions de desenterrament de les rases i 
ruptura del formigó prefabricat ubicat a les rases. Les terres remogudes seran 
dipositades de nou a la rasa mentre que el formigó prefabricat serà portat al 
corresponent gestor medi ambiental. 

Les arquetes seran destruïdes mitjançant la maquinària pesada i el formigó 
resultant com residu serà portat al corresponent gestor medi ambiental. 

 

5.3.3. Desmantellament del tancament perimetral 

Es desmuntaran els tancaments, sempre i quan el propietari del terreny ho 
considera oportú atès que amb la tanca donarà a la finca més seguretat. 

 

5.3.4. Condicionament dels terrenys per a l’agricultura 

Es condicionarà el terreny per a futures labors agrícoles deixant els terrenys 
anivellats i llaurats. La mesura es farà per metres quadrats (m2) realment anivellats i 
llaurats, i sobre la projecció horitzontal del terreny. 

Aquesta unitat inclou també, el transport i descàrrega de les terres necessàries 
per condicionar el terreny per l’agricultura, els adobs pertinents. Cal tenir amb compte 
que durant el temps que haurà estat generant la planta FV, el terreny no haurà patit 
erosió ni desgast mineral. 

 

El pressupost d’execució de l’instal·lació segons el projecte d’activitats, 
puja a la quantitat de 294.000 € (dos-cents noranta i quatre mil euros). 

 Rubí, Gener 2008 

 L’Arquitecta 

  

 M. Àngels Bort Terrats 

Col·legiada COAC num. 30.359-3 
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6.  NORMATIVA URBANÍSTICA DEL TEXT REFÓS 

6.1. Apartat normatiu 

6.1.1. La distància dels PANELLS SOLARS  a l’aresta exterior de la calçada, 
amidada en projecció horitzontal, ha de ser, com a mínim, de VINT-I-CINC metres, 
d’acord amb l’article 30 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 

6.1.2. El tancament perimetral serà: del tot diàfan sobre suports metàl.lics i 
podrà tenir un muret de sosteniment de fonament d’obra de fàbrica que sobresurti, com 
a màxim 0,30 m per sobre del terreny i sempre que no es creï un obstacle rígid, sobre 
tot en zones planeres, que suposi un perill pels vehicles que, accidentalment, puguin 
sortir de la carretera. 

6.1.3. Resta prohibit l’ús de filferro de pues i/o electrificat. 

6.1.4. Tancament arbustiu: En aquest cas tindrà una alçada màxima de 1,20 
metres per sobre de la rasant del terreny amb la finalitat de no afecar les condicions de 
visibilitat i seguretat de la carretera ni dificultar la visió a la resta de la finca, i és per això 
que cal mantenir les plantes retallades de manera que no se superi l’alçada indicada. 
En cap cas, ni les mates ni els seus brancams, poden ocupar la zona de domini públic 
correspontent als TRES metres amidats des de l’aresta exterior de l’esplanació. 

6.1.5. El tancat perimetral de la parcel.la haurà de ser permeable al pas de 
fauna terrestre. Perquè la tanca esdevingui permeable, aquesta haurà de ser de malla 
cinegenètica i cada 25 metres lineals de tanca hi haurà d’haver una obertura al nivell de 
terra de 25 cm d’alçada i d’1 m² de secció. 

6.1.6. Per tal de preservar el sòl i el paisatge: 

6.1.6.1. S’hauran de realitzar les operacions de restauració-integració 
paisatgística simultàniament a les operacions d’obra; minimitzant el temps 
sense tractament antierosió de les superfícies denudades 

6.1.6.2. L’enllaç a la línia d’evacuació de l’energia generada es farà de 
manera soterrada. 

6.1.7. Per tal de preservar la qualitat atmosfèrica: 

6.1.7.1. Aplicar regs periòdics sobre les superfícies d’actuació 
denudades, indrets d’aplec i vials d’accés. 

6.1.7.2. Minimitzar l’aixecament de pols en les operacions de càrrega i 
descàrrega, disminuint l’alçada de les operacions. 

6.1.7.3. Netejar les pales, culleres i altres elements de la maquinària 
d’obra abans de sortir a les vies públiques. 
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6.1.8. Per tal de preservar la vegetació i la connecivitat de l’àmbit: 

6.1.8.1. Evitar el deteriorament de la vegetació adjacent a la zona 
d’obres establint mesurs de protecció o regant periòdicament les àrees 
exposades o es realitzin desplaçaments i/o moviments de maquinària i vehicles 
relacionats amb els processos constructius. 

6.1.9. Es prohibeix afectar els camins d’accés existents i no es podrà modificar 
el seu traçat per tal de fer passar la maquinària necessària. 

6.1.10. Per tal de comprovar i verificar l’adequació de les mesures correctores 
proposades, caldrà trametre un informe al finalitzar l’obra on es descriguin els principals 
impactes ambientals que s’han derivat de la instal.lació del parc fotovoltaic i l’adequació 
de les mesures correctores proposades per mitigar-ne els seus efeces. Aquest informe 
s’haurà de trametre en el termini màxim d’1 mes des de la finalització de les obres 
d’instal.lació a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de les Terres de l’Ebre. 

6.1.11. No es podrà modificar el relleu existent i no s’executarà cap tipus 
d’actuació o obra que modifiqui les condicions originals de drenatge i/o concentre les 
aigües pluvials cap els predis veïns, sense comptar amb les corresponents 
autoritzacions, havent de preveure’s a tal efecte els corresponents elements i mesures 
correctores per evitar cap tipus d’afecció a terrenys públics o a tercers. 

6.1.12. Durant la fase d’execució de l’obra (desbrossa, anivellament del terreny, 
obertura de rases i instal.lació dels elements prefabricats) s’hauran de preveure les 
mesures adients per evitar que per efecte de les pluges puguin mobilitzar-se terres o 
material i residus de la construcció que afectin a les lleres, els vials i les propietats 
privades amb que confronta. 

6.1.13. En allò que respecta a la sèquia que passa entre les parcel.les 95 i 174 
polígon 80 s’haurà de respectar la servitud de què disposa aquesta infraestructura 
hidràulica, per garantir-ne les tasques de manteniment i neteja. Havent de comptar, si 
s’escau, amb l’informe de la comunitat de regants corresponent. 

6.1.14. Segons la prospecció arqueològica realitzada per M. Reis Fabregat 
Fibla, sota autorització de la Secretaria General  del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, resol que no s’ha documentat cap nivell estructura 
arqueològica en la totalitat del polígon. 

 

6.2. Paràmetres d’ordenació del conjunt 

L’actuació es composa dels següents paràmetres d’ordenació: 

6.2.1. Ocupació màxima: L’ocupació máxima del conjunt no será superior al  
60% del sòl total de l’actuació. 

6.2.2. Sostre màxim admès: El sostre màxim admès serà 0,01m²sostre/ m²sòl.    



                                                                           Text refós del Pla Especial. Parc FV. Paratge Mangraners. Ulldecona 

                   74 

6.2.3. Alçada màxima: l’alçada màxima dels elements configurants del Parc 
Solar tindran una alçària màxima de 3,00m comptats des de la rasant del sòl on estiguin 
emplaçats. 

6.2.4. Distància mínima a partions. 

• La distància mínima de qualsevol element configurant del Parc Solar a l’aresta 
exterior de la calçada, amidada en projecció horitzontal, ha de ser, com a 
mínim, de VINT-I-CINC metres. 

• La distància mínima de qualsevol element configurant del Parc Solar a 
partions amb veïns serà de TRES metres. 

 

6.3. Paràmetres d’ordenació dels elements 

6.3.1. Centres de transformació: 
• Model: Merlin Gerin (Schneider elèctric) o similar 

• Acabat pell exterior: simulació de còdols de riu, en sinfonia cromàtica amb 
l’entorn. 

• Dimensions aproximades del centre: 6,54 x 2,52 x 2,96 m 

• Alçada màxima des de la cota terreny ≥ 3,00m 

• Separacions dels centres de transformació a límits amb veïns ≥ 3,00 m. 

• Separacions dels centres de transformació a vial ≥ 25,00 m. 

 

6.3.2. Plaques fotovoltaiques: 

• Model Yata Move (Group-Insas) o similar.  

• Superfície d’implantació: < 3 Ha (=50,83% de la superfície total de la finca) 

• Estructura altament prefabricada que garanteixi: 

a. Muntatge fàcil i ràpid 

b. Autoregulació 

c. Llarga durabilitat 

d. Alt valor residual sense costos de reciclatge 

• Fixació al terra que no deixi residus en el desmantellament. 

• Dimensions del mòdul:  

a. Ample < 810 mm 

b. Llarg < 1600 mm 

c. Pes < 20 kg 
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• Alçada estructura ≤1,7m 

• Distància entre files de mòduls ≥ 3,5 m 

• Separacions de les plaques a límits amb veïns ≥ 3,00 m. 

• Separacions de les plaques a vial ≥ 25,00 m. 

 

6.3.3. Elements de protecció perimetrals 

• Tipologia: tanca perimetral de simple torsió (similar a les existents a la zona) 

• Alçada ≤ 2,00 m 

• Recobriment: vegetació arbustiva amb patrons de plantació autòctons per 
mantenir uniformitat i integració amb el paisatge amb una alçada màxima de 
1,20m i tipologia similar a: 

a. L’aranyoner (Prunus spinosa) 

b. El garric (Quercus coccifera) 

c. Xiprer (Cupressus sempervirens), 

• Porta d’accés al recinte tancada amb clau. 

• Circuit d’alarma perimetral, conjunta amb la protecció 

 

6.3.4. Moviments de terres 

• En cas de que n’hi haguéssin no sobrepassarien la proporció de 1:3. 

 

6.3.5. Instal·lació de cablejat elèctric per a connexió entre elements 

• Entre mòduls: els cables elèctrics quedaran completament amagats a les 
guies posteriors, evitant quedar cables vistos i penjant. 

• De mòduls a centres de transformació: els cables elèctrics hauran d’anar 
enterrats en rases. 

• La connexió a la xarxa d’alta tensió es realitzarà a la mateixa finca. 

 

6.4. Referència a l’estudi d’impacte paisatgístic 

L’estudi d’impacte paisatgístic està inclòs en aquest text refós. 
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7.  FOTOGRAFIES I FOTOMUNTATGES 

S’adjunten diverses fotografies des de diferents punts de la finca i de les vies de 
comunicació que demostren que la instal·lació no serà visible des d’aquestes. 

 

7.1. Conca visual 

En primer lloc es mostren les fotografies originals de l’estat actual juntament amb 
un mapa visual on s’han senyalitzat els punts concrets des dels quals s’ha realitzat cada 
fotografia. Seguidament, es mostren una sèrie de fotomuntatges des de diferents 
perspectives (senyalitzades també en un mapa visual), els quals recreen la que 
hipotèticament serà l’aparença final de la instal·lació. Finalment, s’ha elaborat una 
conca visual a 1’5 mts. d’alçada, la qual correspon a l’alçada màxima de l’estructura i, 
per tant, de tota la instal·lació. 

 

Punts de visualització dels elements des de l’interior de la finca 
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Foto 1. Finca de l’extrem oest mirant l’est, amb les línies de mitja i alta 
tensió que envolten la finca i es divisen des de qualsevol punt. 

 

 

Foto 2. Des de mitja finca mirant cap al sud, la línia de mitja tensió continua present 
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Foto 3. La línia d’alta tensió queda a l’extrem est de la finca. 

 

 

 

Foto 4. Vista Oest cap al sud-est. L’edificació alta de la granja que hi ha a peu de 
la carretera TV-3319, es divisa clarament des de mitja finca del Paratge 

Mangraners, mirant cap al sud. 
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Foto 5. Vista de la finca en direcció nord-oest 

 

 

 

Foto 6 .Vista sud finca. L’edificació i la línia d’alta tensió al fons, es 
divisen amb claredat. 
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Foto 7. Des de peu de carretera, es veuen les edificacions de varies granges i les 
sitges. La finca Paratge Mangraners ens quedaria a l’esquerra de la imatge. 

 

Punts de visualització dels elements des de l’exterior 

 

 

 

Identificació dels elements 
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Foto 1. Carretera TV-3319, direcció a Ulldecona, trobem el parc de bombers 

 

 

 

Foto 2. Continuant per la TV-3319, una de les granges de l’entorn de la finca 
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Foto 3. Vista d’una altra de les granges de l’entorn de la finca 

 

 

 

Foto 4. Vista sud-est amb la finca llindar 
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Foto 5. Sortint de la finca per la TV-3319 direcció Ulldecona, trobem una altra granja 
amb les naus i les sitges com la resta i a banda, compta amb una edificació que es 

divisa des de varis punts. 

 

 

Foto 6. Edificació de la granja de dimensions considerables, ja hem vist 
que la divisem des de varis punts i a la vegada distants 
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Foto 7. Granja porcina 

 

 

 

Foto 8. Filera de sitges de la granja contigua 
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La conca visual o territori visual marcat en taronja, al voltant del perímetre de la 
finca marcada en groc i el perímetre de les 3 Ha de la planta Fotovoltaica en verd, ens 
indica els punts des d’on hi hauria la possibilitat d’observar, parcial o totalment, el parc 
FV. Per la disposició de parc, cal tenir amb compte que la seva major visibilitat serà des 
de la pròpia entrada a la finca o tot circulant per la TV-3319. La poca alçada de les 
estructures, el tancament perimetral recobert de vegetació, evitaran al màxim la 
visibilitat de la planta des de la carretera i permetran així un nivell molt alt d’integració 
paisatgística del parc. 

 

 

7.2. Foto muntatges 

A continuació, un foto muntatge mostra el procés simulat d’instal·lació dels 
elements i components al parc fotovoltaic. 
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Foto muntatge1. Ancoratge de les bases que suportaran l’estructura 

 

 

 

Foto muntatge 2. Aspecte final de les plaques muntades a la finca, 
conservant la vegetació xeròfita per tal de minimitzar l’erosió. 
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Foto muntatge 3. Aspecte final de les estructures, amb la vegetació xeròfita 
per tal de minimitzar l’erosió.  

 

 

Foto muntatge 4. Estat de la tanca perimetral recoberta per la vegetació 
cercant les casetes dels inversors i amb la línia de mitja tensió que passa 

per la pròpia finca dels paratge Mangraners. 
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