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A la zona nord del municipi de Linyola (el Pla d’Urgell, 
Lleida), una cooperativa de socis, la majoria agricultors 
i ramaders de la comarca, van muntar el 2008 una 
horta solar fotovoltaica per a la producció d’energia 
elèctrica, emparats pel marc normatiu del moment. 

 

Aquesta instal·lació consta de 72 seguidors a dos eixos 
que suporten 10 kWp cadascun. Cada soci de la 
cooperativa té 6 seguidors solars en propietat, i es 
comparteixen les despeses de gestió, de seguretat i de 
manteniment. 

 

La inversió total del parc va ser de 6 milions d’euros 
(500.000 euros cada soci), amb una relació de 8,3 
€/Wp instal·lat. La banca va aportar el 80% del 
finançament. 

 

La producció elèctrica és d’aproximadament 120.000 
kWh anuals (el consum d’unes 35 llars). Amb la prima 
acordada de 0,45 €/kWh suposaven un total de 55.000 
€/any per a cada soci, la qual cosa facilitava el retorn 
del crèdit. 

 

Amb els últims canvis normatius que afecten 
retroactivament a les instal·lacions que reben una 
prima s’ha vist en perill la viabilitat de les instal·lacions 
fotovoltaiques com aquesta, ja que la producció 
elèctrica anual no compensa el retorn del crèdit i posa 
en una difícil situació els petits inversors. 

 

Aquests canvis, principalment, es produeixen per: 

- el Reial Decret 1565/2010, que redueix la prima en 
un 45%; 

- el Reial Decret-Llei 4/2010, que redueix les hores de 
producció fins a les 2015 hores, quan generalment 
s’assolien les 2100 hores (una retallada del 4%); 

- la Llei 15/2012, que penalitza aquestes instal·lacions 
amb un impost del 7% de la producció elèctrica. 

 

Actualment s’estan buscant nous socis per poder 
retornar el crèdit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situació de la instal·lació, al nord de Linyola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista ampliada del camp de seguidors fotovoltaics. 

 

 

 

  

 

Per a més informació consulteu: 

Jaume Pedrós - Pernil Gardi 

Tel. 655525021 

pernillgardi@hotmail.com 

 

 

 

 

  

  

 

Resum del projecte 

 Soci Total 

Inversió total 500.000 € 6.000.000 € 
Inversió socis 
(20%) 

100.000 € 1.200.000 € 

Finançament 
(80%) 

400.000 € 4.800.000 € 

Potència 
fotovoltaica 

60 kWp 720 kWp 

Potència nominal 50 kWn 600 kWn 

Producció anual 120.000 KWh 1.440.000 kWh 
Producció anual 
 

55.000 € 
(43.000)* 

660.000 € 
(516.000)* 

Pagament del 
crèdit anual 

50.000 € 600.000 € 

Amortització 9,1 anys 
(11,6)* 

* Amb la nova normativa. 
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