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MOCIÓ EN REBUIG DE LA LÍNIA AÈRIA D’ALTA 
TENSIÓ PROJECTADA PER SOLARIA I IGNIS A 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 

Fins aquest mes de maig del 2022 han sortit a informació pública 7 parcs solars 
que formen part del macroprojecte solar d’Alcarràs i que promouen les empreses 
Solaria i Ignis, els quals tenen una potència de 50 MW cadascun, sumant 350 
MW en total i ocupant unes 550 hectàrees de terreny en total. Ara queda pendent 
de sortir a informació pública almenys un altre parc solar de 30 MW, a part dels 
anteriors. 

 

A més, per evacuar l'electricitat que generaran aquestes instalꞏlacions, els 
promotors plantegen construir una línia aèria d'alta tensió de 220 kV amb un 
traçat d'uns 11 quilòmetres fins a la SET d’Albatàrrec, que travessaria pels 
termes municipals d'Alcarràs, Lleida i Albatàrrec, tot afectant el medi ambient, 
terrenys de conreu, infraestructures agràries i explotacions ramaderes. En aquest 
tram d’11 quilòmetres, la LAAT comptaria amb 34 torres metàlꞏliques. 

 

Les empreses promotores del projecte han plantejat 3 alternatives per realitzar 
l’evacuació de l’energia. Tot i això, podem observar que les 3 tenen una afectació 
similar pel que fa als terrenys agrícoles. L’alternativa triada, pel que fa al terme 
d’Alcarràs, consta de 13 torres, que van dels 20 metres d’alçada la primera i més 
baixa, als 42 m la torre més alta, que és la nº 8. Per exemple, per evitar construir 
aquestes torres metàlꞏliques, amb tota l’afectació que això suposa per agricultors, 
ramaders i particulars, es podria optar per soterrar la línia i utilitzar els corredors 
d’infraestructures ja existents, com la xarxa de carreteres o ferrocarril, 
minimitzant així l’impacte ambiental i evitant la pèrdua de terrenys de conreu, 
entre altres afectacions. 

 

Aquest projecte ha provocat un rebuig notable al territori, tal com demostren les 
més de 2.000 alꞏlegacions que han presentat ajuntaments, particulars i entitats al 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Alcarràs, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

 

ACORDS 

 

 

PRIMER. Instar a l’Ajuntament d’Alcarràs a emprendre les accions jurídiques i 
administratives necessàries per evitar la construcció de la línia aèria d’alta tensió 
tal com està projectada i que suposa un greu impacte pel territori i pels seus 
veïns i veïnes.  

 

SEGON. Instar a l’Ajuntament d’Alcarràs que requereixi a les empreses 
promotores presentar propostes alternatives per a la línia d’alta tensió i que 
tinguin el menor impacte possible pel territori i pels seus veïns i veïnes, com per 
exemple soterrar la línia o utilitzar les infraestructures ja existents com la línia de 
ferrocarril (TAV Lleida-Saragossa) o carreteres.    

 

TERCER. Instar a l’Ajuntament d’Alcarràs a solꞏlicitar a les empreses promotores 
a que presentin una oferta de participació local en almenys un 20% del projecte, 
tal i com especifica el Decret llei 24/2021, així com que les empreses promotores 
ofereixin unes condicions avantatjoses en el preu de la llum per als veïns i veïnes 
d’Alcarràs com a retorn pel municipi.  

 

QUART. Demanar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
que tingui en consideració que existeixen alternatives que minimitzen l’impacte 
ambiental a l’hora de realitzar l’autorització del projecte.  

 

CINQUÈ. Traslladar els acords anteriors al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, al Consell Comarcal del Segrià i 
als ajuntaments de Lleida i Albatàrrec. 

 

 


