Benvolguts/des:

i

ciutadania en general, hem estat sabedors d'un seguit de
macroprojectes energétics que es pretenen implantar en el nostre territori. Aquests macroprojectes,
d'iniciativa privada i consistents en un macroparc fotovoltaic al municipi d'Alcarrás i diverses línies d'alta i
molt alta tensió provinent tant d'aquest macroparc com d'altres situats a I'Aragó, creuaran el nostre
territori generant un gran impacte en l'ámbit económic, mediambiental i demográfic.

En les darreres setmanes, afectats

La Plataforma contra els macroprojectes energétics de les Terres de Ponent hem presentat al.legacions a
aquests projectes, peró amb l'objectiu de presentar el máxim nombre d'al'legacions possibles i aixíintentar
aturar els projectes, us animem a que cada persona fagi ús del seu dret i presenti al'legacions, les que

s'uniran a les presentades per la Plataforma i a les que estan presentant la major part dels Ajuntaments
afectats.
A continuació trobareu els fulls d'al'legacions i les instruccions per omplir-les.
Per últim, si ets part d'una entitat, també estem recollint adhesions mitjangant un manifest a les diferents
entitats i institucions que vulguin mostrar el seu suport a la Plataforma ia la lluita que estem iniciant. Tota
la informació la podeu trobar al següents canals:

Twitter

lnstagram

Canal Whattsapp

Grup d'Afectats Whattsapp
lpgct¡ts ¡.T¡¡'¡stó poN¡Nt

No á le MAT Poñont

NNAI AMIITPNNFNT

També ens po deu contactar a través del correu noalamatsegria@gmail.com o als teléfons 645086382 o
646954383
Quedem a la vostra disposició,
Atentament,
PLATAFORMA CONTRA ELS MACROPROJECTES ENERGÉTICS DE LES TERRES PONENT
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INSTRUCCIONS PER LES AL.LEGACIONS
En aquest feix us trobareu 3 al.legacions diferents, cadascuna per una de les següents línies
AVIOR ATRIA
LUPUS
RASCÓN

TANTSI SOU AFECTATS DIRECTES COM NO, ESTEU EN DRET DE PRESENTAR
AL.LEGACIONS A AQUESTS PROJECTES
Per fer-ho, heu

d'omplir cadascuna de les tres fulles amb les vostres dades i signar-les a l'anvers

En el cas de la línia LUPUS, als apartats on
Ajuntaments a la vostra elecció:TORREBESSES

hi diu "Ajuntament de...", hi podeu posar UN d'aquests

En el cas de la línia AVIOR ATRIA, als apartats on hi diu "Ajuntament de..." , hi podeu posar UN d'aquests
Ajuntament a la vostra elecció: MONTOLIU, ALBATARREC o SOSES
En el cas de que sigueu AFECTATS DIRECTES d'alguna de les línies, al full corresponent DE LA LíNIA DE LA
QUE SOU AFECTATS hi trobareu un parágraf en blanc per que l'ompliu indicant-hi la referéncia dels polígons i

parcel'les afectades ialtres consideracions que estimeu oportunes. Siteniu dubtes sobre quina és la línia que
passa per la vostra parcel'la, a sota hi trobareu la relació de les línies i els municipis afectats.
En cas de no ser afectats directes, només cal que tatxeu el parágraf amb una línia

Un cop omplerts els fulls i signats, ens ho podeu fer arribar

il

a

MUNICIPIS AFECTATS

MAcRoPARc FoToVotTAlc (750 ha.)
RlcRnRAs
LíNrA de MoLT

ArrA TENstó RAscóN ¡ voLANTs ( t7 km.)

ALBATARREC, ALCARRAS i LLEIDA

LÍNIA de MoLT AtrA TENstó AVtoR - ATRTA ( 94,83 km.)
AITONA, ALBATARREC, ARBECA, ARTESA DE LLEIDA, BORGES BLANQUES (LES), CIUTADILLA, FLORESTA (LA),
JUNEDA,
LLEIDA, MALDA, MASSALCOREIG, MONTOLTU DE LLEtDA, NALEC, OMELLONS (ELS), pUtGVERD DE LLE|DA,
SANT
MARTI DE RIUCORB, SOSES, SUDANELL, TORREGROSSA i TORRES DE SEGRE
LíNlA de

Motr

ALTA TENstó LUpus ( 147,81km.)

BELLPRAT, BLANCAFORT, ESPLUGA DE FRANCOLI (L'), GRANADELLA (LA), GRANJA D'ESCARP (LA),
HOSTALETS DE
PIEROLA (ELS), JUNCOSA, LLARDECANS, MA|ALS, MASQUEFA, ptERA, ptLES (LES), POBLA DE
CERVOLES (LA), POBLA
DE CLARAMUNT (LA), PONTILS, ROCAFORT DE QUERALT, SANT MARTI DE TOUS, SANTA MARGARIDA
DE MONTBUI,
SARRAL, SEROS, SOLIVELLA, TARRES, TORMS (ELS), TORREBESSES, VTLANOVA DEL
POBLET iVINAIXA

CAMt,

VTLOSELL (EL),

VtMBOD|
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Exp, FUE-2020-01

81

6469

ALS SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA DEL DEPARTAMENT
D'ACCIÓ CLIMATICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

major d'edat, amb DNI núm .

carrer

.

.

i domicili a

.

.......;

comparec davant d'aquests serveis territorials i, de la manera que sigui més adient en dret,

EXPOSO:
Mitjangant edicte de data 14 de desembre de 2021 s'ha sotmés a informació pública la sol'licitud d'autorització administrativa prévia i de construcció, declaracíó d'utilitat pública, autorització del projecte
d'actuació específica d'interés públic i avaluació d'impacte ambiental del projecte de la planta Rascon
Solar, de 50 MW sobre terreny en sol no urbanitzable, i la seva infraestructura d'evacuació, en els termes municipals d'Alcarrás, Albatárrec i Lleida (exp. FUE-2020-01816469).

L'esmentat edicte va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de data 20 de desembre de 2021 i al
Butlletl Oficial de I'Estat del dia 24 següent.
És la meva voluntat intervenir en aquest trámit d'informació pública i OPOSAR-ME a I'aprovació dels
projectes que en son I'objecte. Per aquest motiu, i dins del termini que heu obert, addueixo els fets i
consideracions d'ordre legalque es contenen a les següents

AL.LEGACIONS
Primera.- Plantejament general

D'una manera succinta, els principals arguments que considero que impedeixen l'aprovació del projecte sotmés a informació pública són els següents:

- Aquest projecte, conjuntament amb els dels parcs solars VOLANS 1, VOLANS 2, VOLANS 3, RUFETE, JILGUERO, JUNO i RABILARGO constituirien, en cas d'aprovar-se, una única implantació de
producció energética que implicaria el cobriment de centenars d'hectárees, moltes d'elles productives agrícolament. M'oposo a aquesta reproducció del model energétic basat en grans centres de
producció quan les energies renovables podrien implantar-se d'una manera distribulda i sostenible,
que pot ser compatible amb la preservació del sól agrícola. Per altra banda, aquesta descomposició
d'alló que és una única implantació en diversos projectes que no superen els 50 MWn entenc que
constitueix un frau de llei que vicia el procediment des de la mateixa competéncia de l'órgan tramitador i impedeix la adequada valoració conjunta dels aspectes ambientals i paisatgfstics.

- Pel que fa a les línies que als projectes s'anomenen d'evacuació, entenc que constitueixen

auténtiques línies de transport privades que només responen a la conveniéncia particular dels promotors.
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L'evacuació de I'energia produTda hauria de fer-se, si de cas, fins a la línia de transport més propera; i ens consta que REE te línies molt més properes de la macro planta que es projecta. En cas que
haguessin de construir-se aquestes línies caldria soterrar-les per no perjudicar les zones afectades i
modificar el seu tragat per utilitzar corredors d'infraestructures ja existents (xarxa de carreteres o de
ferrocarril, per exemple i ajustar-se a una planificació racional i de conjunt,
Segona.- Adhesió a les al'legacions que está preparant ha formulat la <PLATAFORMA CONTRA ELS MACROPROJECTES ENERGÉTICS A LES TERRES DE PONENT)

He tingut accés als treballs preparatoris de I'escrit d'al.legacions que te intenció de presentar la <PLATAFORMA CONTRA ELS MACRO-PROJECTES ENERGETICS A LEs TERRES DE PoNENT>, entitat en període de constitució. M'adhereixo ja des d'ara a les al.legacions que acabi presentant en desenvolupament i ampliació dels motius que he plantejat.
Tercera.- Altres consideracions

Per aixÓ DEMANO: Que em tingueu per presentat aquest escrit per
í
formulades les al,legacions i l,adhesió expressades en relació a aquest expedient i tots els demés que formen part
de la implantació
conjunta a qué m'he referit. I en el seu dia, i per part de l'órgan a qui
correspongui, es decideixi denegar les autorihacions dels esmentats projectes.

,

., a ... ... de

,

de I'any dos milvint-i-dos.

Signat:
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Exp, PFot-631 AC

A I'AREA FUNCIONAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA
DE LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA

major d'edat, amb DNI núm

carrer

.,...idomicilien...,
. , . ; comparec davant aquests serveis territorials i, de
que
sigui més adequada en dret,
la manera

.

EXPOSO:

Mitjangant edicte publicat en el Boletín Oficial del Estado del dia 9 de desembre de 2021, s'ha sotmés a
informació priblica la sol'licitud d'Autorització Administrativa Prévia i Declaració d'lmpacte Ambiental de la
instal.lació del projecte PFot-631 AC que comprén els parcs fotovoltaics AVIOR i ATRIA, de 56,63 MWp/ 49,5
MWins / 43,56 MWn cadascun, i les seves infraestructures d'evacuació, a les provlncies d'Osca, Lleida i
Tarragona, promogut per Energía lnagotable de Avior S.L. (expedient PFot-631 AC).
Es la meva voluntat intervenir en aquest trámit d'informació pública i OPOSAR-ME a I'aprovació dels projectes
de I'expedient referit. Per aquest motiu, i dins del termini que heu obert, addueixo els fets i consideracions
d'ordre legal que es contenen a les següents,

AL.LEGACIONS
Primera.- Plantejament general
D'una manera succinta, els principals arguments que considero que impedeixen I'aprovació del projecte sotmés
a informació pública són els següents:

- Aquest projecte, conjuntament amb els dels parcs solars AVIOR i ATRIA, constituirien, en cas d'aprovar-se,
una tinica implantació de producció energética que implicaria perjudici a centenars d'hectárees, moltes
d'elles productives agrfcolament. M'oposo a aquesta reproducció del model energétic basat en grans centres
de producció quan les energies renovables podrien implantar-se d'una manera distribulda i sostenible, que
agrícola.

pot

ser

compatible amb

la

preservació del

sól

- Quant a les línies que en els projectes es denominen d'evacuació, entenc que constitueixen

auténtiques
promotors.
particular
L'evacuaciÓ de
dels
línies de transport privades que només responen a la conveniéncia
que
REE té lfnies
I'energia produTda hauria de fer-se fins a la línia de transport més próxima; i ens consta
molt més próximes a les parcs solars que es projecten. En cas que haguessin de construir-se aquestes línies
caldria soterrar-les per no perjudicar les zones afectades i modificar el seu tragat per a utilitzar corredors

d'infraestructures ja existents (xarxa de carreteres
planificació racional i de conjunt.

-

o de ferrocarril, per

exemple),

i

ajustar-se

a

una

El període d'exposició pública tan breu, junt a la complexitat i volum de la documentació técnica del
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projecte, deixa en paper mullat el dret a la participació ciutadana en matéria ambiental ja que a hores
d'ara no tinc la informació suficient per conéixer I'abast real del projecte i aixó em genera indefensió.

-

El nostre terme presenta una riquesa natural, paisatgfstica, d'entorn rural i tranquil, amb avifauna diversa i
un patrimoni propis d'aquestes terres que cal preservar i fer compatible el desplegament de les energies
renovables d'una forma respectuosa amb el territori, la natura i I'activitat agrícola, la qual cosa es posa
en risc en aquest moment si s'autoritza un allau de projectes sense cap planificació prtblica prévia que
els ordeni i els dimensioni correctament,

a

les al'legacions que ha formurat ra "PLATAFORMA CONTRA
PROJECTES ENERGETICS A LES TERRES DE PONENT'' i I'AJUNTAMENT DE
segona.- Adhesió

ELS

MACRO-

He tingut accés als escrits d'al'legacions presentats per la "pLATAFORMA CONTRA ELS MACROPRoJECTES ENERGETIGS A LES TERRES DE PoNENT", entitat en període de constitució, i per

DE

I'AJUNTAMENT
M'adhereixo ja des
d'ara a les al'legacions que acabin presentant en desenvolupament i ampliació dels motius que he planiejat,

Tercera.- Altres consideracions,

Per aixÓ DEMANO:
em tingueu per presentat aquest escrit i per formulades les al.legacions i les
.Que
adhesions expressades
en relaciÓ a aquest expedient i tots els altres que formen part de la implantació
conJunta a qué m'he referit, I en el seu rnoment, iper part de
l'órgan a qui óorrespongui, es decideixi denegar
les autorítzacions dels esmentats projectes.

, a ... ... de

. de I'any dos mil vint-i-dos

Signat:
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Proyecto: PEol-556

A I'AREA FUNCIONAL D'INDÚSTRIA IENERGlA
DE LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA

, . i domicilien

major d'edat, amb DNI núm
carrer

r,
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aquests serveis territorials i' de
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EXPOSO

Mitjangant edicte publicat en el Boletín Oficial del Estado del dia 11 de novembre de 2021, s'ha sotmés a
informació pública la sol.licitud d'Autorització Administrativa Prévia i Declaració d'lmpacte Ambiental de la
instal.lació del projecte PEol-556 que comprén els parcs eólics LUPUS de 49,SMW, i la infrastructura de

evacuació, a les provincies de Zaragoza, Huesca, Tarragona, Lleida i Barcelona, promogut per
Energía lnagotable de Lupus S.L. (ClF: 888370507), que pertany al grupo Forestalia Renovables
(Expedient : PEol-556).
És la meva voluntat intervenir en aquest trámit d'informació pública i OPOSAR-ME a I'aprovació
dels projectes de I'expedient referit. Per aquest motiu, idins del termini que heu obert, addueixo
els fets i consideracions d'ordre legal que es contenen a les següents,
AL.LEGACIONS
Primera.- Plantejament general
D'una manera succinta, els principals arguments que considero que impedeixen I'aprovació del projecte sotmés
a informació priblica són els següents:

- Aquest projecte, conjuntament amb els dels parcs eólics LUPUS, constituirien, en cas d'aprovar-se, una
única implantació de producció energética que implicaria perjudici a centenars d'hectárees, moltes d'elles
productives agrícolament. M'oposo a aquesta reproducció del modef energétic basat en grans centres de
producció quan les energies renovables podrien implantar-se d'una manera distribuTda i sostenible, que pot

ser

compatible amb

la

preservació del

sól

agrícola.

- Quant a les línies que en els projectes es denominen d'evacuació, entenc que constitueixen

auténtiques
línies de transport privades que només responen a la conveniéncia particular dels promotors. L'evacuació de
I'energia produlda hauria de fer-se fins a la línia de hansport més próxima; i ens consta que REE té línies
molt més próximes a les parcs solars que es projecten. En cas que haguessin de construir-se aquestes línies
caldria soterrar-les per no perjudicar les zones afectades i modificar el seu tragat per a utilitzar corredors
d'infraestructures ja existents (xarxa de carreteres o de ferrocarril, per exemple), ajustar-se a una
planificació racional i de conjunt.

i

-

El perlode d'exposició pública tan breu, junt a la complexitat i volum de la documentació técnica del
1

projecte, deixa en paper mullat el dret a la participació ciutadana en matéria ambientalja que a hores
d'ara no tinc la informació suficient per conéixer I'abast real del projecte i aixó em genera indefensió.

-

El nostre terme presenta una riquesa natural, paisatgística, d'entorn rural i tranquil, amb avifauna diversa i
un patrimoni propis d'aquestes terres que cal preservar i fer compatible el desplegament de les energies
renovables d'una forma respectuosa amb el territori, la natura i I'activitat agrfcola, la qual cosa es posa
en risc en aquest moment si s'autoritza un allau de projectes sense cap planificació pública prévia que
els ordeni i els dimensioni correctament.

Segona,- Adhesió

a

les al'legacions que ha formulat la 'PLATAFORMA CONTRA ELS

PROJECTES ENERGETICS A LES TERRES DE PONENT' i I'AJUNTAMENT DE , ,

MACRO-

.

He tingut accés als escrits d'al'legacions presentats per la "PLATAFORMA CONTRA ELS MACROPROJECTES ENERGÉTIOS A LES TERRES DE POÑENT", entitat en període de constitució, i per

DE

I'AJUNTAMENT
M'adhereixo ja des
d'ara a les al'legacions que acabin presentant en desenvolupament i ampliació dels motius que he planiejat.

Tercera.- Altres consideracions.

Per aixÓ DEMANo:
em tingueu per presentat aquest escrit i per formulades les al,legacions i les
.Que
adhesions expressades en.relació a aquest expedient itots els altres que formen part
de la implantació
conjunta a qué m'he referit. I en el seu moment, íper part de l'órgan a qui
óorrespongui, es decideixi denegar
les autoritzacions dels esmentats projectes.
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de I'any dos mil vint-i-dos.

Signat:
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