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1. DADES BÀSIQUES 

Estudi d’impacte i integració paisatgística de la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum projectada 
en una finca rústica del Terme Municipal de Capmany, a la província de Girona. Es tracta d’una instal·lació 
sobre terreny dins del recinte privat d’una explotació agropecuària propietat del Sr. Xavier Calzas Estela. 
En total es disposaran 30 mòduls solars de 390 Wp i un inversor de 10 kWn fent un total de 11,7 kWp (10 
kWn). S’utilitzarà una estructura d’alumini instal·lada sobre una solera de formigó. Es canalitzaran tots els 
cables segons la normativa vigent recollida en el Reglament de Baixa Tensió i s’instal·laran els elements 
de maniobra i protecció necessaris per garantir la seguretat industrial i el bon ús de la instal·lació.   

Objecte del EIIP  
L’estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) que es presenta a continuació, considerarà les 

conseqüències que tindrà sobre el paisatge l’execució del projecte i inclourà una descripció de l’estat del 
paisatge, amb els principals components, valors paisatgístics, visibilitat i fragilitat del paisatge; les 
característiques del projecte, emplaçament i inserció, documents que defineixen el projecte tals com alçats, 
seccions, plantes, volumetria, colors, materials i altres aspectes rellevants. Els criteris i mesures 
d’integració paisatgística, impactes potencials, justificació de la solució adoptada, descripció de les 
mesures adoptades per a la prevenció, correcció i compensació dels impactes; documents gràfics 
necessaris que permetin visualitzar els impactes i les propostes d’integració del projecte en el paisatge, 
així com la informació referida a l’estat del planejament en el qual s’insereix la instal·lació. 

La finalitat, per tant, de l’EIIP és diagnosticar l’impacte potencial que portarà a terme en el territori la 
implantació de la instal·lació i exposar les mesures d’integració previstes en el projecte, amb la finalitat de 
verificar la idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures adoptades.  

Promotor 
El promotor és el Sr. Xavier Calzas Estela, amb DNI: 40.434.114-E, i domicili social a C/ Sant Climent, 

9, del municipi d'Espolla (17753). 

Autor del projecte i de l’EIIP 
El tècnic facultatiu responsable del disseny, dimensionat i legalització de las instal·lacions en el 

mencionat projecte i estudi correspon a, David Asensio Coll, Graduat en Enginyeria Elèctrica, Col·legiat 
núm. 25.940 en el CETIM. 

Base legal 
 El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, així com la regulació dels estudis i informes d’impacte i integració 
paisatgística, té per objecte el reconeixement del paisatge a fi de preservar els seus valors naturals, 
patrimonials, científics, econòmics i socials. 

 Una instal·lació de generació d’electricitat mitjançant panells solars fotovoltaics, d’ara en endavant 
la “instal·lació” si està ubicada en sòl no urbanitzable i directament sobre terreny, s’ha d’autoritzar pel 
procediment previst a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme, i pel Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. Aquest document s’inclou dins el marc del Projecte d’actuació específica.  
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT 

La ubicació prevista de la instal·lació fotovoltaica és a la població de Capmany (Girona). El lloc en 
concret és en un recinte agropecuari situat al Polígon 3 - Parcel·la 38 propietat del Sr. Xavier Calzas Estela, 
que també és el promotor de la instal·lació fotovoltaica.    

El lloc físic on es preveu ubicar la instal·lació és sobre terreny rústic, en una finca on ja s’hi troben 
construccions agrícoles i dependències pròpies que conformen, en conjunt, l’explotació agropecuària.  

Tots els accessos són existents i no caldrà realitzar-ne de nous així com tampoc serà necessari 
adequar-los ja que es troben en bon estat. La carretera principal més propera és la GI-602 que uneix les 
poblacions de Capmany i Sant Climent Sescebes. A la via GI-602 en direcció Capmany, cal prendre el 
trencant situat al PK. 5,5 cap a l’esquerra en direcció a la casa de colònies Els Estanys  i seguir un camí 
durant uns 700m fins arribar a l’explotació agropecuaria. 

Situació geogràfica 

La situació és a la comunitat autònoma de Catalunya, dins la província de Girona, a la comarca de Alt 
Empordà, dins del terme municipal de Capmany (17750). 

 

Figura 1. Situació   

La instal·lació es troba al Polígon 3, Parcel·la 38 del municipi de Capmany (Girona). Disposa de les 
següents referències: 

X: 495.240 m   Y: 4.690.561 m   Fus: 31  
Referència cadastral:  17046A003000380000KU 

 
 La superfície que ocupa la instal·lació és de 58,61m2, mentre que la parcel·la disposa d’una 
superfície de 12.341m2.   
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Nuclis de població propers 

El nucli de població més proper i la seva distància en línia recta a la instal·lació és : 

- Capmany: 2020m 

Els nuclis de més de 200 habitants més propers i la distància en línia recta són: 

- Capmany: 2020 m 

- Sant Climent Sescebes: 3110 m 

- Espolla: 5500 m 

  

 

Figura 2. Es marca la instal·lació amb un cercle vermell i es tracen línies fins als nuclis significatius més propers. 
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3. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE  

- Planejament vigent:  Normes Subsidiàries de Capmany aprovades el 21 de maig de 1986.  

- Classificació del Sòl:   Sòl No Urbanitzable (SNU). 

- Qualificació del Sòl: Sòl No Urbanitzable règim ordinari. (S.N.U.2). 

 
 
Figura 3. Segons el planejament municipal el sòl es qualifica com a Sòl No Urbanitzable (SNU2). 
 

 
- L’article 47. Règim d’ús del sòl no urbanitzable del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei Urbanisme, defineix en l’article 4 que el sòl no urbanitzable 
pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments 
d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.   

 
- El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament, el setembre del 

2010, considera l’espai obert del recinte com a “Sòl de protecció territorial”.  
 

- Segons el punt 2 de l’article 2.9 (Títol II) el sòl de protecció territorial resta subjecte a les 
limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 
1/2005) i a les condicions derivades dels motius que en cada cas justifiquin la seva consideració 
com a sòl de protecció territorial. Tanmateix també s’hauran de tenir en compte les 
recomanacions de l’article 2.5 que autoritza les intervencions en sòls d’interès agrari i/o 
paisatgístic, classificades com a C2, afavorint les actuacions que complementen les activitats 
de producció agrària i com és el nostre cas, les plantes solars ubicades en sòls de baixa 
productivitat.  

 
- A nivell municipal, les normes subsidiàries del municipi de Capmany, aprovades definitivament 

el dia 21 de Maig de 1986, classifiquen la parcel·la com a Sòl no urbanitzable de règim normal 
(Clau SNU2). Aquesta clau autoritza l’execució d’instal·lacions d’interès públic com és el cas de 
les plantes solars. 
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- La instal·lació solar fotovoltaica projectada sobre sòl no urbanitzable es considera com una 

instal·lació ambiental d’interès públic. En el cas que ens ocupa s’ha emplaçat sobre una zona 
improductiva, un terreny en desús sense cap valor agrari. Per altra banda, la poca entitat que 
presenta la instal·lació facilita la integració paisatgística en el marc existent.  

 

3.1. Components i valors del paisatge 

La instal·lació es troba dins la unitat de paisatge número 3 del Catàleg de paisatge de les Comarques 
Gironines anomenada Els Aspres.  

Els Aspres d’Empordà, s’estenen en una àrea de transició situada entre la Plana de l’Empordà i les 
serres de les Salines i l’Albera, al nord de la comarca de l’Alt Empordà.  

El relleu esta constituït per un conjunt de serres baixes, entre els 300 i els 500 m d’altitud, entre les 
quals s’estenen planes i valls, obertes pels rius, torrents i rieres que tenen les seves capçaleres en els 
relleus de les Salines o de l’Albera. 

Els Aspres remeten a un tipus de territori rocallós, de materials geològicament senils, que contrasta 
amb les terres més planeres de la depressió empordanesa sedimentades en una època molt més recent. 
Això propicia la presència de sòls més pobres que condicionen el paisatge agrícola existent. 

La tramuntana és un element climàtic característic del paisatge dels Aspres. El seu efecte sobre el 
paisatge es manifesta de forma indirecta a causa de la sequedat que provoca en els boscos i els camps 
de conreu, amb el resultat d’un paisatge de caràcter més sec que el que hi correspondria pel règim de 
precipitacions existent 

En el sector oriental hi ha un seguit de petites conques endorreiques, entre el Llobregat i els pobles 
de Cantallops i Sant Climent Sescebes, en algunes de les quals s’han format llacunes temporals i 
permanents en aflorar els aqüífers. Gràcies al seu bon estat de conservació, aquestes zones humides 
tenen un considerable interès biològic. És el cas dels estanys de Capmany, dels Torlits i de Canadal. 

Al voltant dels nuclis urbans, coincidint amb una topografia més plana, hi ha una major presència de 
terres cultivades, en detriment de boscos i brolles. És un fet constatable sobretot cap al sud, a les zones 
més planeres. Són especialment significatives les superfícies agrícoles que s’estenen a redós de 
localitats com Capmany, Sant Climent Sescebes i Espolla. Els paisatges de la vinya en són el tret distintiu 
cabdal i, als pobles, els edificis cooperatius i cellers són la constatació arquitectònica del pes que té 
aquest conreu. 

 
A continuació es defineixen els elements naturals i de paisatge més rellevants de l’entorn pròxim de 

la zona on es pretén ubicar la instal·lació solar fotovoltaica objecte d’aquest estudi. En primer lloc es 
descriuen els components ambientals formats per la fauna, la flora i els hàbitats naturals.  

Fauna: La fauna és característicament mediterrània, s’hi troben rèptils com la serp verda (Malpolon 
monspessulanus) i el llangardaix (Timon lepidus). També hi ha una gran diversitat d’ocells: tallarols 
(gènere Sylvia), perdius (Alectoris rufa), gratapalles (Emberiza cirlus) o capsigrany (Lanius senator) hi 
són habituals. Pel que fa als mamífers destaquen els conills (Oryctolagus cuniculus) i la geneta (Genetta 
genetta).      

  



 

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística                                   7 

Flora: En aquesta zona predominen les formacions arbustives de bosquines i prats. En són una bona 
mostra les brolles d’estepes i brucs o les timonedes de tomaní (Lavandula stoechas) que s’estenen sobre 
antics conreus de secà de diferents municipis de la zona. A les ribes dels cursos fluvials, de l’Orlina cap 
a l’oest, la verneda amb ortiga morta és la comunitat potencial més típica en aquests ambients, 
caracteritzats per un nivell freàtic superficial i més o menys constant. No obstant, per motius antròpics, ha 
estat substituïda per comunitats de degradació clapejades d’arbres de ribera: verns (Alnus glutinosa), 
salzes (Salix alba), pollancres (Populus nigra), freixes (Fraxinus angustifolia), etc. 

Espais naturals: 

 

Figura 4. El terreny on es realitzarà la instal·lació solar es troba fora dels espais inclosos en el Pla d’espais 
d’interès natural. 

Climatologia: El clima de l’Alt Empordà és mediterrani amb directa influència marítima i de muntanya 
mitjana cap a les Alberes. Les temperatures mitjanes anuals volten els 14 a 16 graus quasi arreu, tot i que 
a l’esmentada serra hi són inferiors. Les precipitacions són distintes en relació amb l’indret, variant dels 600 
mm o fins i tot menys del litoral fins als 1000 exclusivament de l’extrem nord-occidental. Les estacions 
plujoses solen ser la tardor i la primavera i les seques l’hivern i l’estiu. El vent del nord, la tramuntana, hi és 
molt característic. 

L’Alt Empordà és, d’una manera clara, evident i inqüestionable, la comarca més ventosa de tota 
Catalunya. I la raó n’és, esclar, la famosa, reconeguda i recurrent tramuntana, un vent del nord que hi bufa 
molt sovint i, en ocasions, amb una intensitat extrema. En aquest context, l’estació meteorològica de Portbou, 
ubicada a uns 200 metres per damunt de la vila del mateix nom, acostuma a mesurar ratxes de 100 a 
150km/h, i periòdicament fins i tot més, durant una bona part de les situacions del nord. De fet, la tramuntana 
altempordanesa pot arribar a ser impressionant, més enllà de Portbou, i colpejar tota la comarca d’una 
manera que faci eriçar la pell, provocant destrosses. I és que la tramuntana de l’Alt Empordà és, sense anar 
més lluny, un dels ingredients més remarcables i alhora més adversos de la nostra meteorologia catalana. 

Instal·lació solar 

Xarxa Natura 2000  
Basses de l’Albera 

 

Xarxa Natura 2000 
Riu Llobregat d’Empordà 

Zona humida 
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A més, durant els grans vendavals del nord, el mar s’encén tot ell, i aquesta és una notorietat més vinculada 
a aquesta terra tan peculiar des del punt de vista meteorològic. 

 

Geologia: 

 
 

Figura 5. El terreny de la instal·lació està format per leucogranits. Carbonífer-Permià.  
 

 

 

 

Instal·lació solar 



 

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística                                   9 

 

Figura 6. Mapa amb els punts d’interès geològic (Font ICC) 

 

Les zones d’interès geològic es troben a varis quilòmetres de distància, per tant, es descarta cap 
afectació sobre aquests elements. 

 

 
  

Instal·lació solar 
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Cobertes i usos del sòl: 
 

 

Figura 7. Mapa de cobertes del sòl (Font ICC)  
 

La coberta on s’ubicarà la instal·lació solar es classifica com a “Altres correus herbacis abandonats”. 
Actualment, aquesta parcel·la es troba en desús i per tant i per tant, el valor edafològic i el valor productiu 
agrari són inexistents. Pel que fa a l’estabilitat del sòl, la solera es calcularà segons les prescripcions del 
Codi Tècnic de l’Edificació i el risc sísmic associat al territori corresponent adequant els materials i mètodes 
constructius en cada cas particular per a garantir la seguretat estructural.  

 

  

Instal·lació solar 
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Connectivitat ecològica 

 

Figura 8. Índex de connectivitat ecològica. 

 L’índex de connectivitat terrestre a l’entorn de la zona on es vol realitzar la instal·lació oscil·la entre el 
4 i el 7 segons l’escala, tenint en compte que un factor 1 considera nul·la la connectivitat i un factor 14 molt 
alta, es considera que l’índex de connectivitat serà mitjà.  

 Cal remarcar que la instal·lació no es troba emplaçada en un terreny inclòs dins la Xarxa Natura 2000 
o PEIN. Els espais més propers es troben a més de 400 m i són els següents: 

• Riu Llobregat d’Empordà – Riera de Torrelles 
• Basses de l’Albera 
 
 En el nostre cas, la ubicació del camp solar s’ha escollit per tal d’afavorir l’autoconsum d’energia 
dels edificis que formen part de la mateixa explotació agropecuària. L’energia que no pugui ser 
autoconsumida s’exportarà a la xarxa de distribució per tal d’obtenir la compensació corresponent. 

  El principal valor que motiva la protecció del sòl com a territorial és el component agrari i paisatgístic. 
Es conclou que la instal·lació no suposa cap obstacle ni efecte negatiu sobre l’àrea de l’entorn immediat.   

  

Instal·lació solar 
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4. PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 

Descripció de l’emplaçament i visibilitat 

Estructura de la ubicació  

 La instal·lació solar s’emplaça al terreny ubicat al Polígon 3, Parcel·la 38, del terme municipal de 
Capmany 17750 (Girona). Es tracta d’una actuació que ocupa una superfície de 58,61 m2. El punt on es 
realitzarà la instal·lació fotovoltaica consisteix en un camp actualment en desús, on no hi ha cap edificació 
existent, ni cap característica que pugui presentar un valor potencial en un futur.  

La instal·lació s’ha situat en aquest punt per tal d’optimitzar el traçat de les connexions i evitar les 
ombres provocades per la zona boscosa que es troba al Sud. En general, no hi ha cap element essencial 
des del punt de vista visual a tenir en compte. 

 

 
 

Figura 9. Els panells solars s’ubicaran en aquest punt per optimitzar la situació de la instal·lació respecte les ombres 
del paisatge situat al Sud. 

 

L’entorn de l’emplaçament es caracteritza per un mosaic agrícola format per petites masses forestals, 
conreus agrícoles de secà i pastures de ramaderia extensiva. El nucli urbà més proper és el de Capmany 
situat a uns 2000m cap a l’Oest.  

 

 

 

 

Instal·lació fotovoltaica 
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     Figura 10. Es marquen els elements més característics a tenir en compte des del punt de vista de la visibilitat. 

 

La visibilitat queda definida a l’apartat 5.2 del present document. Cal dir que la zona d’implantació de la 
instal·lació fotovoltaica presenta una visibilitat reduïda donat que es troba a més de 15m de l’únic accés al 
recinte de l’explotació agropecuària i es preveu la implantació d’una barrera visual vegetal de llentiscles o 
altra vegetació autòctona a l’Est per evitar la visual des d’altres vies de comunicació.  

Per alta banda, la densitat de població a la zona resulta molt baixa degut a que el nucli de la població 
de Capmany es troba a 2000m en línia recta. 

  

Accés existent 

Instal·lació fotovoltaica 

Explotació agropecuària Barrera visual vegetal 
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5. PROPOSTA  

La proposta consisteix en una instal·lació de producció d’energia elèctrica d’origen fotovoltaic. S’ha 
escollit aquesta ubicació per tenir un perfil d’ombres més favorable respecte l’entorn, així com una visibilitat 
més reduïda respecte les vies d’accés més properes. Per altra banda, s’ha de tenir en compte que el 
terreny escollit no té cap us ni valor des del punt de vista agrari o ramader. Situar-la damunt de la coberta 
suposaria una potencialitat d’impacte visual major des de punts llunyans a més de comprometre l’estabilitat 
estructural de la coberta de l’edifici.    

5.1. Descripció de la proposta 

La proposta que es presenta en aquest estudi d’impacte i integració paisatgística, ha estat curosament 
estudiada per a què, un cop avaluades les possibles opcions, sigui la que es presenta com a primera 
opció, de forma que tingui la menor repercussió en tot el seu conjunt, en el paisatge de la zona. 

S’ha escollit aquesta ubicació per la idoneïtat respecte el perfil d’ombres del paisatge de l’entorn. Es 
tracta d’un sòl no urbanitzable, pràcticament pla que no presenta un alt valor agrològic actualment en 
desús i que no presenta interès geològic o edàfic.  

 

Figura 11. Terreny en desús on s’ubicarà la instal·lació solar fotovoltaica. 
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Els equips a instal·lar i les accions a dur a terme són les següents: 

• 30 mòduls solars de 390 Wp amb una potencia total de 11,7 kWp (10 kWn), inclinats 30º respecte 
l’horitzontal i orientats 15º  a Sud - Est. 

• Estructura fixa d’alumini sobre cimentació que permet situar taules de panells de dues files.  

• 1 inversor Huawei SUN2000-10KTL-M0 de 10 kWn. 

• Conductors i elements de protecció. Tots els conductors es canalitzaran soterrats o allotjats en 
tubs i canals de plàstic de manera que es reduirà el risc elèctric i l’impacte visual que ocasionen els 
trams aeris.  

La instal·lació estarà regulada pel Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril pel qual es regulen les 
condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica al ser 
d’autoconsum i trobar-se acollida a la modalitat de compensació d’excedents. 

La superfície total ocupada és de 58,61 m2. La parcel·la presenta una superfície d’uns 12.341 m2. 
Això suposa una ocupació del 0,47%. 

5.1.1. Equips 

La instal·lació la formen els següents equips que s’enumeren i expliquen a continuació: 

Generador solar 

Està format per una sèrie de mòduls o panells fotovoltaics de les mateixes característiques i 
connectats entre ells. Aquests panells estan formats per diferents elements. Bàsicament són unes 
cèl·lules de silici monocristal·lí o policristal·lí connectades entre elles elèctricament. Aquestes cèl·lules, 
per tal de poder tenir rigidesa estructural, estan emmarcades en una estructura d’alumini i protegides de 
les accions meteorològiques per un vidre antireflector. Són les cèl·lules fotovoltaiques les que amb la 
irradiància solar produeixen un corrent continu d’electrons. 

 

 

Figura 12. La disposició de panells en taules homogènies genera una harmonia visual.  

En el nostre cas es realitzarà una instal·lació solar sobre terreny fixa, donat que l’alternativa amb 
sistema de seguiment, presenta una major dificultat tècnica, més obra civil i en general més impacte 
visual respecte la diferència de producció solar que hi ha entre els dos sistemes. Per tant, s’escull un 
sistema de de distribució fixe donat que es disposa d’una superfície de sòl suficient. 
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Estructura 
 

Els mòduls es subjectaran sobre una estructura metàl·lica d'alumini, formada per triangles que 
s’ancoraran amb cargols expansibles i d’acer inoxidable A2 sobre una cimentació executada amb formigó 
armat directament sobre el terreny. Damunt dels triangles se situen els perfils portants i, directament sobre 
aquests, es fixen els panells amb brides d’alumini. Entre els triangles s’hi ubicaran riostes que completen 
l’estabilitat de l’estructura. Es tracta del model Cantábrico de la marca Alusin que permet inclinacions 
variables. 

Està dimensionada i calculada per suportar el pes dels panells més i la sobrecàrrega del vent i la neu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Els panells solars es disposaran sobre una estructura d’alumini basada en triangles i perfils portants. 
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Inversors solars 

 L’energia elèctrica produïda pels panells fotovoltaics és en forma de corrent continu. Per tal de poder 
injectar l’energia a la xarxa elèctrica interior i autoconsumir-la, resulta necessari transformar-la en 
corrent altern. D’aquesta funció se n’encarrega un aparell electrònic anomenat inversor o ondulador de 
corrent. Consisteix en un aparell electrònic que requereix estar connectat en un punt on hi hagi una 
tensió trifàsica de 400 V i una freqüència de 50 Hz per poder copiar l’ona característica i generar una 
electricitat amb les característiques que estableix el RD 1699/2011.   

 En el nostre cas, s’ha instal·lat l’inversor solar a l’exterior de l’edifici sota una petita coberta on es 
troba la instal·lació receptora. D’aquesta manera no caldrà realitzar noves edificacions, com sales 
tècniques, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. D’esquerra a dreta: Inversors de xarxa i quadres elèctrics de maniobra i protecció. 

Cablejat i petits elements elèctrics 

 El cablejat i les caixes de connexions són necessàries per conduir la corrent des de cada panell 
generador fins l’inversor fotovoltaic. El cablejat es divideix em els trams de corrent continu (CC) que es 
formen connectant els panells solars entre ells i, per altra banda, els trams de corrent altern (CA) que 
es troben entre l’inversor i el quadre de maniobra i protecció fotovoltaic i, posteriorment, al quadre 
general de maniobra i protecció de la instal·lació receptora. Cal recordar que la instal·lació es trobarà 
classificada segons l’article 4 del RD 244/2019 en la modalitat de subministrament d’autoconsum amb 
excedents acollida a compensació.   

 De les alternatives que se’n dedueixen, es destaca la disposició de cablejat elèctric de manera 
soterrada en els trams on no sigui possible aprofitar l’estructura dels panells solars ni les façanes de 
les edificacions. En el primer cas suposaria un moviment de terres molt localitzat mentre que els trams 
aeris podrien significar un perill per l’avifauna, un major impacte visual i un risc elèctric innecessari.  
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Per tant, s’escull la primer opció (soterrada), de manera que aquest apartat s’executarà de la següent 
manera: 

• Els panells s’interconnectaran entre ells amb els cables que ja porten incorporats de 4 mm2. 
Entre files de panells s’hauran d’utilitzar cables de 6 mm2 segons REBT (Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió). Pel que fa als trams des de les sèries de panells fins 
arribar a l’inversor solar es realitzaran amb conductors de 6 mm2 soterrats sota tub. Donat 
que no es tracta de zones de pas, no resultarà necessari formigonar les rases tot respectant 
l’estructura del subsol. 

• Per altra banda, el tram de corrent altern des de l’inversor fins al quadre general de maniobra 
i protecció on es connectarà la instal·lació es realitzarà sota canal en superfície.   

Visió integral del projecte 

Encaix del projecte i visió global de l’ordenació 
El projecte vol compatibilitzar el caràcter agrícola del lloc i la naturalesa artificial dels elements. La 

implantació esta feta a prop del recinte privat de l’explotació agropecuària, amb la intenció d’evitar que es 
percebi una artificialització creixent de la zona, no fragmentar les línies de les visuals prèvies i no reduir la 
capacitat d’absorció del paisatge envers elements d’aquest tipus.  

 

Figura 15. Distribució de panells proposada en el terreny. 

L’estratègia principal d’inserció procura modificar el mínim possible la fesomia i capacitat d’absorció 
d’aquest paisatge. En aquest sentit, s’ha optat per minimitzar el gàlib ocupat per la instal·lació solar amb 
l’elecció de plaques fixes en taules en lloc de seguidors solars. D’aquesta manera el conjunt de la 
instal·lació tindrà una alçada inferior, s’optimitzarà la superfície d’ocupació i s’integrarà millor al perímetre 
del recinte. La superfície llisa i de color fosc de les plaques ajudarà també a fer-la menys perceptible. Cal 
destacar igualment que les plaques no produeixen efectes d’enlluernament ni contrastos cromàtics 
respecte dels conreus i pastures circumdants.   

Per altra banda, s’implantarà una barrera visual vegetal de llentiscles o altra vegetació autòctona al límit 
Est de la parcel·la al costat del camí d’accés. 
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Totes les actuacions o instal·lacions que es preveuen instal·lar són fàcilment desmuntables i sense 
posterior incidència al terreny. Els fonaments podrien ser retirats i reciclats, també poden ser reutilitzats en 
un futur ja que es tracta d’una zona rocosa sense valor edàfic. Els únics elements amb una incidència 
paisatgística seran els panells solars i les estructures d’alumini que serveixen com a estructura de suport. 
Altres mesures que seran necessàries per realitzar la instal·lació són les rases de canalitzacions de 
cablejat, que tornaran a recuperar el mateix aspecte visual un cop acabades i disposades amb el mateix 
material de rebliment ja sigui terra vegetal en sòl nu, o bé, formigó en el cas de les àrees de l’explotació 
agropecuària que es trobin pavimentades.   

No es permetran els trams aeris en cap cas. 

 

5.2. Fragilitat paisatgística en relació a la proposta. 

La conca visual de la instal·lació s’ha definit a partir del treball de camp. 

S’ha tingut en compte l’efecte de la topografia, la vegetació, les infraestructures properes i els accessos. 
S’ha considerat que l’altura màxima dels panells serà d’uns 2,25 m per sobre de la cota del terreny. S’ha 
observat el territori des de diferents punts pròxims donada la baixa superfície ocupada de la instal·lació 
solar fotovoltaica. En cap cas es pot considerar una conca visual llunyana ja que seria inapreciable i tampoc 
existeixen punts concorreguts al tractar-se de camps de conreu i pastures extensives en la seva majoria.  

 

Figura 16. Conca visual on es situen els diferents punts pròxims des dels quals s’han proposat les visuals.  
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Figura 17. Fotografia 1. A l’interior de la parcel·la, el camp solar queda rodejat per l’explotació, boscos densos i 
camps de cultiu.   

 

 

Figura 18. Fotografia 2.   
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Figura 19. Fotografia 3.   

 

Figura 20. Fotografia 4.  
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5.3. Criteris i mesures d’integració  

 Les mesures d’integració més importants a tenir en compte per l’estudi paisatgístic són les 
relacionades amb les afeccions al sòl, vegetació i paisatge:  

5.3.1. Mesures d’integració preventives 

Sòl:  

- S’aprofitarà la xarxa de camins existents com a accessos a les obres de manera que no serà 
necessari obrir-ne de nous.  
 

- S’haurà de mostrar especial cura amb la terra vegetal extreta de rases i fonamentacions perquè 
es pugui reutilitzar després de la finalització de les obres.  
 

- El tancament de les rases es realitzarà el més aviat possible després de l’obertura de la mateixa 
i de la instal·lació de les conduccions. 
 

- Per evitar moviments de terres innecessàries, es preveurà quines són les canalitzacions que 
poden ser aprofitades.  
 

- Es tracta d’un sòl en desús on actualment no s’hi cultiva i que la seva qualitat no es veurà afectada 
ja que tot el sistema solar serà desmuntable, un cop s’hagi finalitzat l’obra, deixant unes propietats 
similars a les inicials. El material serà reciclable en forma de runes de la construcció.  

Vegetació:  

- Es desembrossarà el terreny amb tècniques el menys invasives i destructores possibles, sense 
utilitzar herbicides sinó mitjans mecànics tradicionals. Només es decaparà la petita i escassa 
vegetació per donar cabuda a la instal·lació solar fotovoltaica i evitar que pugui entrar en contacte 
amb els panells solars i eliminar el risc d’incendi. També es controlarà el seu creixement durant 
la vida útil de la instal·lació.  
 

- En cas d’identificar una espècie vegetal protegida caldrà reubicar-la però no eliminar-la.   

Paisatge: 

- S’adaptaran les obres a les formes del mitjà. Les estructures estaran projectades de manera que 
es produeixi el menor efecte visual perquè s’integrin amb l’entorn.   
 

- Es procurarà que la instal·lació es disposi en un mateix pla, per mantenir una harmonia visual. El 
terreny gaudeix d’una topografia pràcticament plana. Com a màxim caldrà un lleuger anivellament.  
 

- S’ha decidit ubicar la instal·lació a la zona de la granja que genera menys impacte visual des de 
l’entorn pròxim, és a dir, a la zona més llunyana des del camí rural i accés a l’explotació.  
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5.3.2. Mesures d’integració correctores 

Sòl:  

- Retirada i apilament de la terra vegetal en les zones del perímetre i allunyades dels accessos. 
 

- Rebliment i anivellament del terreny amb la terra no fèrtil dels estrats més profunds. 
 

- En cas de què el camí d’accés patís un deteriorament s’haurà d’arranjar amb tot-ú.  
 

- En cas d’avaries de cables subterranis, el sòl afectat en aquell tram es deixarà en la mesura del 
possible en el mateix estat inicial.  
 

- En el cas d’abocaments no intencionats i que comportin contaminació del sòl, aquest serà retirat 
immediatament i traslladat a un dipòsit controlat.  

Vegetació:  

- L’ocupació del sòl originarà la pèrdua de la coberta vegetal el que pot provocar que es produeixi 
erosió i pèrdua de sòl. No obstant, es tracta d’una zona en desús de manera que serà suficient 
en controlar el nou creixement de la vegetació i el control de regs preferencials que assegurin un 
drenatge adequat del propi sòl.   
 

- S’eliminaran les espècies invasores que hagin pogut sorgir, per tal de no afectar les espècies 
autòctones de la zona i garantir la riquesa pròpia de la biodiversitat.  
 

- En cas de generar més residus dels previstos es prioritzarà el buidat del contenidor existent i el 
seu re ompliment en comptes de portar-ne un d’addicional que podria augmentar el risc de 
contaminació sobre les espècies vegetals.  

Paisatge: 

- Es preveu implantar una barrera visual vegetal formada per llentiscles o vegetació autòctona per 
evitar la visual directa entre els observadors a les vies d’accés i la instal·lació solar. 
 

- Al ser una estructura modulable en taules permetrà adequar la morfologia als límits existents del 
recinte deixant espais entre els panells si és necessari. Si es detecta una incompatibilitat 
constructiva amb el sòl, serà possible l’adaptació dels panells i els fonaments al terreny pròxim 
dins el recinte previst no superant els límits en cap cas. Sempre respectant el camí interior.   

 

5.4. Impacte paisatgístic. Valoració de la proposta aportada 

L’impacte paisatgístic generat, un cop valorades totes les afeccions que es faran al paisatge 
actual, es considera que és compatible donats els motius que exposem a continuació:  
 

- Es procurarà reutilitzar el mateix material extret com a rebliment de rases i excavacions per tal de 
deixar una morfologia i paisatge similars als inicials.  
 

- La instal·lació s’ubica en un recinte força pla i sense pertorbacions permetent que els panells no 
presentin cotes massa diferents entre ells ajudant a crear una harmonia visual. 
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- La vegetació serà eliminada en la mesura que ho requereixi la instal·lació solar de manera que 
s’evitarà eliminar aquells elements que no intervinguin en el correcte funcionament de la 
instal·lació. L’ús d’herbicides no és contempla en cap cas.   
 

- Els colors i textures dels panells fotovoltaics són de tonalitats mates amb el que quedaran 
integrats visualment amb l’entorn agroforestal de colors freds.  
 

- De l’estudi d’impacte visual se’n dedueix que la instal·lació solar quedarà força oculta dels pocs 
punts potencials envoltants. A més quedarà diluïda entre la vegetació perimetral des dels punts 
llunyans entre els quals destaquen les masses arbòries dels marges dels camps de cultius.  

 

5.5. Síntesi del EIIP. Conclusió global 

Agrupant tots els aspectes de l’EIIP elaborat, arribem de forma sintetitzada a la següent conclusió 
global. 
 

- La instal·lació a realitzar és una instal·lació de generació de corrent elèctrica amb fonts 
renovables. La potència de la instal·lació projectada és de 11,7 kWp (10 kWn) i la seva ubicació 
és sobre terreny.  
 

- La ubicació de la instal·lació s’ha escollit respectant una distància mínima de 15m a les vies 
d’accés més properes i s’implantarà una barrera visual vegetal formada per llentiscles o vegetació 
autòctona de la zona al límit Est de la parcel·la. 

 
- La instal·lació es muntarà sobre una estructura fixa, que respecte l’alternativa tecnològica de les 

estructures amb tecnologia de seguiment, tenen un impacte visual més baix i ocupen menys espai 
de tal forma que generarà un menor impacte visual quedant al màxim integrada en el conjunt tot 
optimitzant l’espai ocupat.  
 

- Tots aquests motius i una vegada adoptades totes les mesures correctores, s’arriba a la conclusió 
que l’impacte visual generat per la instal·lació serà compatible i assimilable. Quedant la instal·lació 
totalment integrada en el paisatge sense alterar la seva capacitat d’absorció.  

 
- Tot i trobar-se en un espai no urbanitzable, no s’ha detectat cap factor que obstrueixi la 

connectivitat ecològica de la zona ni perjudiqui els valors agraris de l’entorn ja que ocupa una 
zona que actualment està en desús. La instal·lació suposarà un estalvi d’emissions de CO2 a 
l’atmosfera al generar energia d’origen renovable i de forma sostenible.   

 
Cardona, gener de 2021 

 
David Asensio Coll 

Col·legiat núm. 25.940 
Graduat en Enginyeria Elèctrica 
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6. ANNEXES 

 

1. Situació i emplaçament 
 

2. Dades urbanístiques   
 

3. Topografia del terreny  
 

4. Distribució de panells 
 

5. Fotomuntatge  
 

6. Fotografies  
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