
 

 

 

 

 
El Grup Municipal Comú de Lleida, i en el seu nom, el seu portaveu, Sergi Talamonte 

Sanchez, realitza a la Comissió Territorial de l’Horta de Lleida la següent: 

 
  

ESMENA A L’ORDENANÇA DE L’HORTA 

 

CAPÍTOL II – DISPOSICIONS COMUNES 

Article 8. Instal·lacions de plantes solars fotovoltaiques 

 
Esmena d’adició: incorporar redactat de regulació de les línies d’evacuació i de transport 
de les centrals solars fotovoltaiques en els mateixos termes de la modificació puntual del 
PGL de Lleida aprovat inicialment al més de setembre del 2021 
 

(afegir punt). Elements lineals de les plantes 

Aquestes condicions de protecció són d’aplicació per als elements de recorregut lineal, com 

les infraestructures d'evacuació elèctrica. 

 

a)  Biodiversitat 

Els trams soterrats i els punts de recolzament de les infraestructures evitaran els espais del 

Pla d’espais d’interès natural i de xarxa Natura 2000, els sòls on s’hagin identificat hàbitats 

d'interès comunitari, i els sòls on s’hagin detectat poblacions d’espècies de flora amenaçada 

a Catalunya. En cas d’haver fauna protegida detectada, no es permetrà el pas de la 

infraestructura, si l’afectació implica la disminució de la població. 

 

b)  Paisatge 

Les infraestructures s’implantaran de forma que minimitzin el seu impacte paisatgístic. En 

aquest sentit, es canalitzaran i ordenaran conjuntament amb les infraestructures existents, 

preveient corredors al llarg de les infraestructures de comunicació o es soterraran evitant 

traçats que divideixin o fragmentin explotacions o elements del paisatge.  També s’evitarà 



el pas per indrets d’especial valor o significació del lloc. En aquest sentit, se separaran, 

almenys, 200 metres de les Àrees d’interès paisatgístic de l’àmbit rural definides com a 

tossals, serres o turons, delimitades en l’Ordenança del Paisatge 

de Lleida. 

 

c)  Patrimoni cultural 

Quan les plantes s’ubiquin a menys de 100 m d’algun element singular inclòs al Catàleg dels 

elements històrics artístics de Lleida o al Catàleg de construccions situades en sòl no 

urbanitzable s’haurà d’acreditar la no afectació als valors pels quals es va incloure l’esmentat 

element dins del catàleg corresponent. 

 

La compatibilitat en les zones de perspectiva arqueològica vindrà determinada pel resultat 

de la prospecció preceptiva. 

 

 

 

 

A Lleida, 25/01/2022 

 

 

 

Sergi Talamonte Sanchez 

Grup Municipal Comú de Lleida 

 


