
Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  Sal  –  Candidatura
d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista perquè es declari
les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics 

Exposició de motius

Les  Franqueses  del  Vallès  és  un  municipi  amb  una  diversitat  territorial
extraordinària,  on  la  pagesia  juga  un  paper  molt  important.  L’espai
agroforestal  suposa  el  80% de la  superfície  total  del  municipi  i  és  l’eina
principal perquè l’activitat agrària pugui desenvolupar-se amb normalitat. La
preservació d’aquest espai  també suposa una riquesa mediambiental que
beneficia el conjunt de ciutadans del municipi.

La Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat ha admès a tràmit la
creació d’un parc solar fotovoltaic de 12,3 hectàrees a la parcel·la 161 del
polígon 2, situat al paratge de les Joncardes, al poble de Marata.

Aquest projecte afecta de ple una de les finques amb més valor agrícola del
municipi,  on s’han fet inversions per construir  estructures de regadiu que
garanteixen una producció diversificada de l’agricultura i la ramaderia.

El projecte de parc solar se situa en una parcel·la qualificada al Pla General
d’Ordenació Urbana com a sòl no urbanitzable d’especial protecció de tipus
1. La producció d’energia no té cabuda en la definició d’usos que permet
aquesta qualificació.

La  construcció  d’un  parc  solar  fotovoltaic  és  un  element  que  afecta
directament el model territorial del municipi, la sostenibilitat ambiental i la
pagesia, i  tindria un impacte paisatgístic important en una zona fràgil  del
municipi ja molt castigada i amenaçada.

L’empresa que du a terme el projecte, Green Concep Management, amb seu
a Londres (Regne Unit), és una empresa totalment desarrelada del territori i
impulsa un model de transició energètica basat en la producció especulativa,
que en cap cas actua en benefici dels consumidors de les Franqueses.

Aquest  tipus  de  projectes  fomenten  un  model  especulatiu  pel  que  fa  al
mercat del sòl no urbanitzable i suposa un greuge per a l’accés dels pagesos
a la terra i en conseqüència dificulta el relleu a les explotacions agràries del
municipi.



Les  Franqueses  té  altres  opcions  alternatives,  com  la  gran  quantitat  de
sostre  industrial  apte  per  a  poder  implementar  projectes  de  transició
energètica més equitatius i més respectuosos amb l’entorn.

Per  tots  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  Sal  -  CUP  -  Amunt
proposa  al  Ple  de l’Ajuntament  de les  Franqueses  l’adopció  dels
acords següents:

Primer. Declarar les Franqueses municipi lliure de parcs solars fotovoltaics
en terreny agrícola, i  que els  projectes de transició a les renovables que
s’implantin al municipi es basin en l’estalvi energètic, en l’autoconsum i en
les  inversions  comunitàries  que  afavoreixin  directament  les  persones  del
municipi de les Franqueses.

Segon. Informar  desfavorablement  la  petició  d’informe  previ  de  la
Subdirecció  General  d’Avaluació  Ambiental  de  la  Generalitat  pels  motius
ambientals exposats.

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a derogar el Decret llei 16/2019 i a
declarar una moratòria en la tramitació de projectes de parcs solars i eòlics,
mentre es treballa en una veritable llei de transició energètica que minimitzi
l’impacte al territori i eviti l’especulació.

Les Franqueses, 15 de març 2021


