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CIMALSA lloga 33 hectàrees al costat del
LOGIS Montblanc per instal·lar una planta
fotovoltaica
•

Els interessats en impulsar aquesta infraestructura, que contribuirà
a fer el futur LOGIS Montblanc energèticament autosostenible, tenen
de termini fins el 14 d’octubre per presentar ofertes

L'empresa pública CIMALSA, dependent del Departament de Territori i
Sostenibilitat, ha obert el termini de presentació d’ofertes per als interessats en
llogar a llarg termini 33 hectàrees de sòl al costat del futur LOGIS Montblanc
(Conca de Barberà) i instal·lar-hi una planta d’energia fotovoltaica. Aquest parc
solar estarà vinculat al balanç energètic del LOGIS, contribuint així a la creació
d’un centre logístic energèticament autosostenible, juntament amb altres
mesures previstes. Les condicions per a la presentació d'ofertes estan
publicades al web de CIMALSA i el termini màxim és el 14 d'octubre.
El projecte forma part de l’aposta de CIMALSA per les noves fonts d'energia i
l’interès d’aquest sector en els diferents terrenys no urbanitzats al municipi de
Montblanc de la seva propietat. Els sòls on es podrà ubicar la planta fotovoltaica
estan
situats
al
costat
de
la
sortida
de
Montblanc
de
l'AP-2, entre la línia de l'AVE i l'autopista, al nord del sector logístic LOGIS
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Montblanc, actualment en desenvolupament. El LOGIS tindrà una superfície total
de 89 hectàrees amb connexió ferroviària i posarà al mercat 356.000 m2 de sòl
logístic. El projecte urbanístic preveu urbanitzar parcel·les de més de 100.000
m2, amb els estàndards que requereix la indústria logística.
En el marc del seu pla estratègic, CIMALSA impulsa una agenda ambiental que
inclou instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques al CIM El Camp, CIM La Selva
i a l’aparcament de vehicles pesants de Castellar del Vallès (Vallès Occidental).

28 de setembre de 2020
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