
Manifest perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics estiguin 

consensuats amb el territori

El dia 19 de novembre de 2020 arriba als Ajuntaments de La Bisbal del 
Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del 
Penedès, dues consultes de viabilitat per dues instal·lacions fotovoltaiques:

• La ISF Castellet: afecta als municipis de St Jaume, Llorenç, La Bisbal 
del Penedès i Banyeres. Destí final l'Arboç.

• El projecte tècnic de les Planes de la Bisbal del Penedès: afecta al 
municipi de la Bisbal del Penedès.

En el quals s’informa que la ponència d’energies renovables s’ha de 
pronunciar sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte i també sobre 
l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental que ha sol·licitat el 
promotor. Es dóna 30 dies per fer les al·legacions oportunes.

La primera notícia en els quatre Ajuntaments afectats de l’existència 
d’aquesta proposta, és quan es rep la notificació.

La proposta del projecte tècnic de la planta solar fotovoltaica ISF Castellet és 
de la de generar energia elèctrica que es connectaria amb la subestació SET 
Castellet II. S’instal·larien 92.583 mòduls per tenir una potència total de 
45MWn i 50MWins de potència pic. Ocupant una superfície total de 78,10 
hectàrees entre els quatre municipis, tot en terrenys agrícoles.

La proposta del projecte tècnic de planta solar fotovoltaica “Les Planes”, de 
5.928 kWp, 11.400 panells, ocuparia una superfícies aproximadament 9,3 
hectàrees, tot en terrenys agrícoles.

Els Ajuntaments afectats: Banyeres del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, 
Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès, presentaran al·legacions per 
aturar els dos projectes de plantes fotovoltaiques repartits en quatre 
municipis i tots en terrenys agrícoles.

Així mateix, tant el Consell Comarcal del Baix Penedès com el Consell 
d’alcaldes volem presentar un posició comuna enfront a aquests dos 
projectes que afecten la nostra comarca  i per aquest motiu,

Manifestem que:

PRIMER. Vetllem perquè el futur de la nostra comarca segueixi lligat als 
valors paisatgístics, naturals i culturals que donen identitat a la nostra terra i 
a la seva gent. Cal preservar aquesta riquesa paisatgística, natural i cultural i 
fer-la compatible amb la indústria.



SEGON. Estem convençuts de la necessitat d’un canvi de paradigma 
energètic, que aposti per l’energia sostenible a nivell econòmic, social i 
mediambiental.

El model ha de passar per energies netes, de proximitat i autosuficiència que 
comportin un impacte positiu pel territori i el seu entorn. L’energia néta i 
sostenible no pot justificar l’agressió mediambiental, paisatgística i 
patrimonial de la nostra comarca.

TERCER. Cal integrar l’energia sostenible en els polígons industrials existents 
a la comarca i en els seus creixements, potenciant la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en els sostres de les indústries.

QUART. Cal integrar l’energia sostenible en els polígons industrials existents 
a la comarca instal·lant parcs fotovoltaics en sòl industrial, en polígons que fa 
anys que tenen parcel·les buides.

CINQUÈ. Posem de manifest que la utilització de sòl agrícola per a la 
instal·lació de plantes d’energia fotovoltaica posa en risc el futur de 
l’agricultura, enoturisme i el paisatge del Penedès.  

SISÈ. Posem de manifest que aquest projecte no aporta llocs de treball a la 
comarca.

Per tot això, diem:

SÍ a l’energia sostenible, a les instal·lacions d’autoconsum a les indústries i a 
la instal·lació de parcs fotovoltaics a parcel·les industrials. 

NO a la proposta de planta fotovoltaica en terrenys agrícoles en ús, 
perjudicant la nostra comarca i el seu entorn social, econòmic, natural i 
paisatgístic.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès proposa al Ple ordinari del 21 de 
desembre de 2021:

PRIMER: aprovar l’adhesió a aquest manifest, com a municipi afectat.

SEGON: enviar la resolució als Ajuntaments de Llorenç del Penedès, Sant 
Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès, al Consell Comarcal del Baix 



Penedès, a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental dels Serveis 
Territorials a Tarragona de Territori i Sostenibilitat i a la ponència d’energies 
renovables de la Generalitat de Catalunya.


