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171 62 Bescanó 

Senyora, 

Us trameto, adjunt, el document de referencia emes per I'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
Ambiental sobre la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a incorporar I'ús 
d'infraestructures electriques a la parceIda 25, polígon 6, i Modificació del Pla especial 
d'ordenació de I'espai de les subestacions "Garraf-I" i "Garraf-2 i les seves línies de transport, 
del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

Aixi mateix, us fem arribar, adjuntes, copies dels informes rebuts en el marc de les consultes 
realitzades per a I'ernissió del document de referencia que es relacionen a continuació: 

Agencia Catalana de I'Aigua, de 29 de maig de 2013 

=  rea del Medi Natural, de 19 de juny de 2013 

Direcció General de Protecció Civil, de 2 de juliol de 2013 

Diputació de Barcelona, d'l de juliol de 2013 

Departament de Cultura, de 16 de juliol de 2013 

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment o comentari. 

El director dels Serveis Territorials a Barcelona 

Barcelona, 29 de juliol de 2013 

DRF. O94113 - 102113 LFT I lrs 
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MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO PER INCORPORAR L'US 
D'INFRAESTRUCTURES ELECTRIQUES A LA PARCEL.LA 25, POL~GON 6, 1 
MODIFICACIO DEL PLA ESPECIAL URBAN~STIC D'ORDENACIO DE L'ESPAI DE LES 
SSEE GARRAF-1 I GARRAF-2 I LES SEVES L~NIES DE TRANSPORT, AL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I'LA GELTRU 

1. Identificació de I'expedient 

Assumpte. Modificació puntual del Pla general d'ordenació i Modificació del Pla especial 
urbanístic 

Municipi: Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Peticionaris: Ajuntament i Sinergis 

Referencia: OTAABA201301021 OTAAEA20130094 (URB. 102-20131094-2013) 

2. Fonaments de dret 

Primer. L'article 5 i I'annex 1 de la Llei 612009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans 
i programes, determinen els plans que s'han de sotmetre a avaluació ambiental. 

Segon. L'article 86 bis del Decret legislatiu 112010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 312012, de 22 de febrer, disposa que 
I'avaluació ambiental del planejament urbanístic que hi estigui sotmes s'integra en el 
procediment d'elaboració dels plans urbanístics, Aquesta integració es regeix per I'article 
115 del Decret 30512006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, d'acord amb la disposició transitoria divuitena del Decret legislatiu esmentat. 

Tercer. L'article 115 del Reglament atribueix a I'organ ambiental I'emissió del document de 
referencia que determini, un cop efectuades les consultes necessaries, I'abast de I'informe 
de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui 
les administracions públiques afectades i el públic interessat. 

Quart. L'article 49 del Decret 3421201 1, de 17 de maig, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d'acció i 
avaluació ambiental a I'ambit del seu territori tramitar els expedients d'avaluació ambiental 
que siguin competencia dels serveis territorials i fer la.proposta de resolució corresponent. 

3. Antecedents i consultes efectuades 

- En data 30 d'abril de 2013, va tenir entrada al Registre a Girona de la Generalitat de 
Catalunya la sol.licitud del document de referencia sobre I'avanG de la Modificació del Pla 
especial d'ordenació de I'espai de les SSSEE Garraf 1 i Garraf 2 i les seves linies de 
transport, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, tramesa per la senyora Quima Calvo 
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Fontas, en representació de I'ernpresa Sinergis. S'adjuntava a la sol.licitud una copia en 
format paper de I'avanq de Modificació i de I'informe de sostenibilitat ambiental preliminar. 

- En data 13 de maig de 201 3, va tenir entrada al Registre anteriorment esmentat la versió 
digital de I 'avan~ de Modificació, presentada per I'empresa Sinergis. 

- En data 17 de maig de 2013, va tenir entrada al Registre de Barcelona, carrer d'Arag6, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat la sol.licitud del document de referencia sobre 
I'avanq de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per incorporar I'ús 
d'infraestructures electriques a la parceIda 25, polígon 6, al terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, presentada per I'Ajuntament. S'adjuntava a la sol.licitud una copia en format paper i 
digital de I'avanq de Modificació i de I'informe de sostenibilitat amblental preliminar. 

En el marc de les consultes necessaries a realitzar per a I'elaboracio del document de 
referencia d'acord amb I'article 18 de la Llei 612009, de 28 d'abril. I'Oficina Territorial d'Acció 
i Avaluació Ambiental de Barcelona ha sol.licitat I'emissió de les consideracions estimades 
oportunes sobre el pla esmentat a les Administracions públiques afectades següents: 

- Direcció General d'ordenació del Territori i Urbanisme (informe urbanístic i 
territorial) 

- Agencia Catalana de I'Aigua 
-  rea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Subdirecció General de la Biodiversitat 
- Direcció General de Protecció Civil 
- Direcció General del Patrimoni Cultural 
- Consell Comarcal del Garraf 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Aixi mateix, ha realitzat consultes al públic interessat següent: 

- ADENC- Associació per la Defensa i I'Estudi de la Natura a Catalunya 

En resposta a les consultes realitzades, s'ha rebut informe de I'Agencia Catalana de 
I'Aigua, de 29 de maig de 2013; de  rea del Medi Natural, de 19 de juny de 2013; de la 
Direcció General de Protecció Civil, de 2 de juliol de 2013; de la Diputació de Barcelona, d'l 
de juliol de 201.3; i del Departament de Cultura, de 16 de juliol de 2013, les consideracions 
dels quals s'han tingut en compte en la redacció del present document de referencia i 
s'adjunten al mateix. 

A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades 
en els informes tipus relatius al contingut de l'informe de sostenibilitat ambiental dels plans 
urbanistics objecte d'avaluació ambiental, elaborats per I'Agencia de Residus de Catalunya, 
per la Direcció General de Qualitat Ambiental, i per la Direcció General de Salut Publica, en 
les materies referents a les seves respectives competencies. 

4. Abast i nivell de detall de I'informe de sostenibilitat ambiental (ISA) 

En primer lloc, cal posar de manifest el fet que, si be la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació i la Modificació del Pla especial es tramiten separadament, des d'aquesta 
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Oficina Territorial s'ha considerat necessarla I'elaborac~ó del present document de 
referencia de manera conjunta i des d'una perspectiva global, tenint en compte els aspectes 
i elements ambientalment rellevants i els possibles efectes sobre el medi de totes dues 
propostes. 

En qualsevol cas, el contingut minim de I'ISA de la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació i de la Modificació del Pla especial de referencia haura de donar compliment a 
I'establert en els articles 70 i 100 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret 
30512006, de 18 de juliol, tenint en compte les consideracions següents: 

4.A) REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L'AMBIT DEL PLA 

En aquest apartat es mostren els pr~ncipals requeriments ambientals  dentif ficats en la 
documentació aportada, indicant (en cursiva) aquells aspectes que cal esmenar, completar 
o prendre en considerac~ó en I'elaboració de I'ISA. 

4.a.l. Descripció ambiental 

4.a.1.1) Model territorial. Consum i ocupació del sol 

Segons es constata en la documentació adjuntada, I'ambit de;a Modificació del Pla especial 
presenta una superfície de 7,70 ha, dins la qual 19.399 m corresponen a I'ambit de la 
Modificació puntual del Pla general d'ordenació. LISA preliminar realitza una descripció 
succinta de les cobertes de sol sense aportar les superfícies ocupades. 

La implantació de les subestacions (SE Garraf, SE Garraf 1 i SE Garraf 2) i de les 
infraestructures electriques que travessen I'ambit, I'activitat extractiva Coll del Ferran al límit 
nord est, el pas de I'autopista C-32 pel mig de I'ambit, la carretera C-15 (al límit ponent) aixi 
com la presencia d'una zona industrial desendre~ada al sud de la SE Garraf 1 evidencien 
I'alt grau de transformació i d'antropització de I'ambit i el seu entorn immediat, mostrant, a 
més, en alguns empla~aments limítrofs un estat degradat i desordenat. No obstant 
I'anterior, cal tenir en compte la presencia d'una coberta arbustiva i d'una zona agrícola 
d'interes al nord de I'ambit d'estudi. 

En aquest sentit, I'ambit esta ocupat de forma significativa per dues instal.lacions d'energia 
electrica corresponents a les subestacions Garraf 1 i Garraf 2, les quals a banda de 
I'ocupació de sol que de per se comporten, cal tenir en compte, a mes, el consum de sol 
derivat de les linies d'alta tensió qpe donen servei. L'ISA haura de quantificar el consum de 
sol en relació amb cadascuna de les cobertes aixi com avaluar el potencial consum de sol 
arran del desenvolupament de les alternatives considerades, fent especial menció, al guany 
o perdua de permeabilitat. 

Topograficament, tal i com consta en la documentació ambiental adjuntada, I'ambit esdeve 
pla, malgrat es constata la presencia de talussos associats a les infraestructures d'energia 
electrica i als viais adjacents. En /'/SA, caldra identificar els talussos existents en I'ambit 
d'estudi i avaluar el seu grau d'estabilitat. 
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2, .,.,.., 
R.....) Límit Modificació Pla especial 

Límit Modificació Pla general 

Imatge 1: Ortofotomapa de I'ambit 

4.a.1.2) Cicle integral de I'aigua 

Pel que fa a la hidrologia superficial, segons I'ISA prelim~nar en I'ambit d'estudi no hi ha cap 
curs fluv~al a destacar així com tampoc compren cap aqüífer protegit segons el Decret 
32811988, d ' l l  d'octubre, pel qual s'estableixen les normes de protecció i addicionals en 
mater~a de procediment en relacló amb diversos aqüífers protegits de Catalunya. No 
s'aporta cap informació sobre I'abastament I sanejament, atenent la seva manca de 
rellevancia dins la proposta 

Pel que fa a les maferies relacionades al  cicle de I'aigua, en 17SA d'ambdues propostes, 
caldra incorporar les consideracions efectuades en I'informe emes per I'Agencia Catalana 
de I'Aigua, de 29 de maig de 2013, emes en resposta a les consultes efectuades. 

4.a.1.3) Ambient atmosferic 

Contaminació atmosferica 
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En la documentació ambiental adjuntada no s'aporta cap informació sobre la capacitat i 
vulnerab~litat atmosferica de I'ambit. Atenent aquesta mancanqa, en 17SA caldra posar de 
manifest que el terme municipal de Vilanova i la Geltrú forma part de la Zona de Qualifat de 
I'Aire 3. Penedes-Garraf així com incorporar I'estat de la qualitat de I'aire entre els anys 
2007-2011. En aquest sentit, cal tenir en compte les mesures d'ozó troposferic, s'han 
pfodurt I i 2 superacions del llindar d'informació a la població els anys 2008 i 2010 
respectivament. Pel que fa als nivells de partícules en suspensió de diametre inferior a 10 
micres, s'ha superat el  valor límit anual i s'han sobrepassat el nombre de superacions 
establertes pel límit diari durant el període comp&s entre els anys 2007 i 2009. Aquests 
valors estan associats majoritariament a determinades activitats industrials i extractives de 
la zona. 

Atenent I'anterior, 17SA haura de valorar la capacitat i vulnerabilitat atmosferica en relació 
amb els contaminants ozó troposferica i partícules en suspensió de diametre inferior a 10 
micres. 

contaminació acústica 
~- 

En I'ISA preliminar ~'aporta el mepa de capacitat acústica aprovat definitivainent pel Ple. 
municipal de Vilanova i la Geltrú en data 4 d'octubre de 2010. Segons la documentació 
adjuntada, es constata que I'ambit d'estudi es troba dins la zona de sensibilitat acústica 
baixa atenent la seva presencia de I'autopista C-32. No obstant I'anterior, en USA s'haura 
de valorar a sensibilitat acústica. associada a I'espai d'interes natural Massís del Garraf que 
es localitza a 120 m de I'ambit d'estudi 

Containinació lluminosa 

Pel que fa a la contaminació lluminosa, la informació incorporada en la documentació 
ambiental es considera adequada i suficient. 

4.a.1.4) Canvi climatic 

Atenent I'objecte i abast de la proposta, els efectes sobre el canvi climatic no es consideren 
rellevants. 

4.a.1 .S) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecologica i patrimoni natural 

Tal I com es constata en la documentació ambiental adjuntada I en I'informe de  rea del 
Medl Natural, de 19 de juny de 2013, I'ambit no afecta directament a cap espai natural de 
protecció especial, segons la Llei 1211985, de 13 de juny, o espais d'interes natural d'acord 
amb el Decret 32811992, de 14 de desembre, ni espals de la xarxa Natura 2000. 

No obsta"t I'anterior, cal destacar la proximitat a l'ghbit d'estudide l!espai drinter=s natural 
Massis del Garraf, queaihora forma part de la proposta de xarxa Natura Serres del litoral 
central, designat com zona dlespecial- protecció per a les aus (ZEPA) i proposat com a lloc 
d'importancia comunifaria (LIC), segons I'Acord de Govern 11212006, de 5 de setembre, pel 
qual es designen zones d'especial protecció per a les aus i s'aprova la proposta de llocs 
d'importancia comunitaria. 
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Pel que fa a la vegetació, en la banda nord-occidental de I'ambit es constata la presencia 
d'una capa arbustiva formada per matollars de maquia i garriga amb margalló, i on 
s'evidencia la presencia puntual de pins blancs, la qual cosa mostra la pertorbació de la 
vegetació potencial de I'ambit com a conseqüencia de I'acció antropica. Cal tenir en compte 
la presencia del margalló (Chamaerops humilis) com un element natural rellevant atenent 
que esta catalogat com una especie protegida segons I'Ordre. de 5 de novembre de 1984, 
sobre protecció de plantes de la flora autoctona amena~ada. En aquest sentit, malgrat 
I'estat desnaturalitzat de I'ambit, en HSA s'haura inventariar els peus de margalló presents 
amb I'objecte de garantir e l  compliment de I'Ordre de 5 de novembre de 1984. 

A mes, i pel que fa a la flora, segons la cartografia disponible en aquests Serveis 
Territorials, I'ambit d'estudi s'ubica dins d'una area de distribució del galzeran (Ruscos 
aculeatus). En /'/SA, s'haura de valorar la seva presencia d'aquesta especie de flora. 

ü'altra banda, tal i com es mostra en I'ISA preliminar, en la part nord de I'ambit es constata 
la presencia de terrenys catalogats com habitats d'interes comunitari de caracter no 
prior~tari corresponents a matollars termomediterranis I predesertics (codi 5330) amb un 
recobriment del 60%, i de caracter prioritari corresponents a prats mediterranis rics en 
anuals, basofils (Thero-Brachypod~etalia) (codi 6220), amb un recobnment del 20%. 

Matollars termomediterranis i predesenics 
(Codi: 5330) de caracter no prioritari 
Prafs mediterranis rics en anuals, basofils 
(Them-Brachypodietalia) (Codi 6220), de 
caracter prioritari 

- 
Imatge 3: Terrenys catalogats com habitats d'interes comunitari 

En relació amb la'connectivitat i permeabilitat ecologica, I'ambit i el seu entorn immediat 
presenten un efecte barrera consolidat com a conseqüencia del grau de transformació que 
ha comportat la instal~lació de les SE Garraf-REE, SE Garraf 2 i SE Garraf 1, així com el 
pas de diverses infraestructures de comunicació i electriques. 

4.a. 1.6) Paisatge 

En I'ISA preliminar es realitza una descripciósuccinta del paisatge on es posa de manifest, 
d'una banda, la baixa qualitat paisatgística de lrespai com a conseqüencia de la presencia 
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de les infraestructures de comunicació i energetiques, les extractives, etc, i d'altra banda, la 
importancia paisatgística dels espais agrícoles aterrasats i la vegetació arbustiva que 
atorguen diversitat a I'ambit. A partir de I'analisi diacronic de I'ambit d'estudi es posa de 
manlfest I'impacte pa~satgístic derivat arran del desenvolupament del Pla especial que es 
proposa modificar. Es considera que I'impacte paisatgístic existent haura de ser analitzat 
com un aspecte ambientalment rellevant. 

Imatge 4: AnallSl dlacranic de I'ambit d'estudi 

4.a. 1.7) Residus 

En relació amb els res~dus, atenent I'abast i objecte de la proposta no es considera un 
aspecte ambientalment rellevant. 

4.a.1.8) Riscs 

Es considera que la informació aoortada en I'ISA oreliminar es suficient, sens oeriudici de 
I'establert en l'informe emes per'la Direcció   en eral de Protecció Civil, de 2 be'juliol de 
201 3. 
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4.a.2. Determinació dels obiectius, criteris i obliaacions de protecció ambiental aplicables en 
I'ambit del pla (leqislació sectorial) 

D'acord amb I'ISAP, cal destacar, entre el ~lanejament supramunicipal' d'aplicació al 
municipi, el Pla territorial metropolita de Barcelona (PTMB), i,ncorporant tant la zonificació 
com la regulació normativa que estableix. En concret, els terrenys ubicats al nord de 
I'autopista C-32 formen part del sistema d'espais oberts de protecció especial pel seu 
interes natural i10 agrícola, mentre que els terrenys al sud de I'autopista, i corresponents a 
I'ambit de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació es comprenen en el sistema 
d'espais oberts- de i rot ec cio preventiva. 

S stema d'espals oberts ae protecclo preventiva 

Slstema d'espa~s oberts de protecclo espec~al 

Imatge 5: Delimitació dels sistema d'espais oberts segons PTMB 

Segons el planejament municipal, I'ambit objecte de modificació s'inclou en la seva totalltat 
en sol no urbanitzable, amb les qualificacions següents: zona- de protecció natural i 
pa~satgistica (clau 23), zona de servitud (clau 20), zona de sol agrari de valor paisatgist~c 
(clau 18b), i sistemes d'lnfraestructures tecniques (clau D). 

:ació del Pla especial 
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D'altra banda, tal i com s'exposa en la documentació adjuntada, I'ambit esta afectat pel Pla 
especial d'ordenació de I'espai de les subestacions Garraf 1 i Garraf 2 i les seves línies de 
transport, aprovat definitivament en data 27 de gener de 201 1. En aquest sentit, a banda de 
les determinacions normatives establertes en el Pla especial, en especial les corresponents 
als articles 12, 13 i 14 relatius al paisatge, habitats i especies d'especial protecció, protecció 
i manteniment dels recursos hídrics, i manteniment dels processos ecologics del territori, 
respectivament, caldra tenir en compte les c'onsideracions efectuades en I'informe emes per 
aquesta Oficina Territorial en data 9 de febrer de 2009 en relació amb el Pla es~ecial de 
referencia. 

Així materx, s'haura de constatar el compliment de les mesures correctores establertes en 
17SA i en I'estudi d"impacte i integració paisatgística del Pla especial anteriorment esmentat, 
i en el seu defecte, garantir la seva realitzacró. En especial, caldra assegurar el compliment 
de les mesures correctores relatives a ta vegetació i al pa~satge, les quals queden recollides 
en els planols A2-A9 del Pla especial. 

En relació amb I'anterior, no es constata la presencia de les quatre feixes superiors al 
sector de ponent ni la plantació dels exemplars de margalló i garrofers que s'establia en 
I'ISA del Pla especial esmentat, sinó que segons I'ortofotomapa de I'any 2012, aquest ambit 
esta erm i amb acopis de terra, procedents suposadament, de la ~onstrucció del vial 
d'accés construit. 

0- 
O ua 

imatge 7: ~eta'i l  del plano1 A6. Terrasses, plantacions i vialitat del sector Can Rourell i comparació amb 
I'ortofotomapa de I'any 2012 

D'altra banda, es recorda que per Ismbit situat al sud de I'autopista C-31 i on s'hi empla~a - 
la subestació Garraf-I, I'estudi d'integració paisatgística planteja la recreació dels antics 
espals agrícoles. 

4.a.3. Definició dels obiectius i criteris ambientals adaptats 

Examinada la documentació aportada, cal dir que es presenten objectius i criteris 
ambientals diferenciats en relació amb la finalitat de la modificació. En aquest sentit, per la 
proposta de Modificació puntual del Pla general d'ordenació s'estableix un Únic objectiu 
relatiu al consum i ocupació de sol, mentre que per la Modificació del Pla especial 
s'articulen un total de 8 object~us ambientals adaptats a la realitat ambiental del territori. No 

quimacalvo
Polígono
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obstant I'anterior i atenent la interdependencia que tenen ambdues propostes, es considera 
que caldra definir un Únic sistema d'objectius i criteris ambientals. 

En aquest sentit, es mostren els objectius i criteris esmentats, alguns dels quals s'han 
suprimit at6s que per la seva poca rellevancia o per la seva absencia de contingut 
ambiental, no participen en el procés d'avaluació. D'altra banda, s'ha cregut convenient 
introduir en I'ISA alguns criteris i indicadors ambientals (en cursiva), per tal d'afavorir la 
maxima ambientalitzacio de la proposta. 

1. Minimitzar el consum de sol i racionalitzar-ne S~is, d'acord amb un model territorial 
globalment eficient 

- Evitar l'ocupaci6 innecessaris b abusiva de sol per a 'la implantació d'infraestructures 
electriques. 
- Promoure una ordenació coherent en el context urbanístic on s'integren les subzones 
objectes de modificació. 
- Diversificar els usos de les subzones sense sobrepassar la capacitat de carrega. 
- Preservar els espais i elements de valor rellevant en el territori 

2. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic, sota una 
perspectiva de sostenibilitat 

- Conservar i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori afectat pel Pla 
especial. 
- Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics d'inteks, en especial, o 
en el seu defecte compensar la perdua de sols agrícoles d'inteks paisafgístic. 
- Assegurar la integració paisatgística de les instal~lacions el6ctriques existents i futures, tot 
incorporant les mesures correctores definides en I'informe de sostenbilitat ambiental i en 
I'estudi d'integració paisatgística del Pla especial d'ordenació de I'espai de les subestacions 
Garraf-I i Garraf-2 i les seves línies de transport, aprovat definitivament en data 27 de 
gener de 201 1. 

3. Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne un Ús sostenible 

- Incorporar mesures correctores o si s'escau, compensatories, per tal de mantenir els 
habitats d'interes comunitari catalogats de caracter prioritari presents en I'ambit d'estudi 
- Assegurar el  manteniment de les especies arbories d'interes natural proposant el  seu 
transplantament si s'escau. 
- Donar com~liment a les determinacions del Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agosl; pel 
qual s'estableixen mesures de protecció de I'avifauna contra la col~lisiÓ i I'electrocució en 
línies electriques d'alta tensió. 
- Caldra recuperar la vegetació potencial en aquelles zones 
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4.a.4. Es~ecificació de si els projectes que desenvolupin el planejament s'han de sotmetre 
al procediment d'avaluació d'impacte ambiental seqons la leaislació sectorial aplicable. 

En HSA s'haura d'especificar s i  el projecte derivat del desenvolupament de la Modificació 
del Pla especial s'ha de sotmetre al procediment d'avaluacio impacte ambiental, segons e l  
Real decret legislatiu 1/2008, d'll de gener, pel qual s'aprova e l  Text refús de la Llei 
d'avaluacM d'impacte ambiental. 

4.b.l. Descripció de les característiaues de les alternatives considerades. 

En relació amb la Modificació puntual del Pla general d'ordenació, aquesta té per objecte la 
incorporació de I'ús de serveis tecnics amb gran consum de s61 a la part de la clau 18 (zona 
de sol agrari de valor paisatgístic) que correspon a la parceIda on actualment hi ha la 
subestació Garraf-I, per tal que la instal.lació existent sigui urbanisticament compatible. 
Tenint en compte I'anterior, segons I'ISA preliminar no s'escau la proposta d'alternatives. 

Pel que fa a la Modificació del Pla especial, atenent que I'objectiu de la proposta es el 
manteniment de la subestació Garraf 1, totes les alternatives preveuen, en primer lloc, 
requalificar el recinte ocupat per aquesta infraestructura com a subzona A (reserva per a 
usos vinculats a infraestructures electriques de transformació i distribució). En segon lloc, la 
franja de terrenys situada al nord de la SE, entre la carretera i la matelxa instal~lació, es 
requalifica com a subzona B (corredor de serveis associats a infraestructures lineals de 
distribució electrica). Les diferencies entre les alternatives considerades radiquen en la 
superfície situada al sud de la SE Garraf 1, tal i com es mostra a continuació: 

L Subclau A. Reserva per a usas vinculats a infraestructures electriques de transformacio i dlstribuciá 
Subclau B. Corredor de serveis associats a infraestructures lineals de distribució electrica 

Subclau C Preservac~ó de les comunitats naturals I d'apantallament de les lnfraestructures 

Imatge 8: Síntesi d e  les alternatives considerades de l a  modi f icació de l  Pla especial 

Segons la documentació ambiental, independentment de la subzona en la que s'inclogui el 
sector del terreny situat al sud de la SE Garraf 1, i d'acord amb la normat~va vigent, es 
preveu la restaurac16 d'aquesta subzona. No obstant, aquesta determ~nació esdevé 
contradictoria amb I'ampliació de la subestació que es deriva de I'alternativa 3. 
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Pel que fa a la descripció de les alternatives, es posa de manifest I'absencia d'alternatives 
en la proposta de Modificació puntual del Pla general d'ordenació, constatant-se, a mes, 
que no s'ha tingut en compte les determinacions corresponents a I'alternativa 0. En 
conseqüencia, es recorda que caldra incorporar, com a mínim, I'alternativa 0, que 
correspon a mantenir el planejament vigent, en la qual caldra posar de manifest la 
temporalitat de la subestació Garraf 1, amb el corresponent desmantellament i la posterior 
restauració paisatgística. 

Pel que fa a les alternatives esmentades, caldra completar /'/SA, incorporant I'alternativa 0. 
A mes, caldra realitzar una descripció de les alternatives amb el grau de detall i cont~ngut 
suficient per tal de poder avaluar la seva idonertat ambiental En aquest sentit, caldra tenir 
en compte I'evolució del consum de sol derivat pel que fa al desenvolupament últim de les 
alternatives plantejades. A mes, es recorda que USA haura de fer referencia a la proposta 
de modificació per tal d'assegurar la coherencia 1 efectivitat de I'avaluacio ambiental. 

4.b.2. Analisi dels efectes de cada alternativa d'acord amb els obiectius i criteris ambientals 

En la documentació ambiental, es constata una absencia d'una analisi comparada de les 
diferents alternatives en relació amb els efectes derivats de cadascuna i el grau 
d'acompliment dels objectius i criteris ambientals, doncs únicament es realitza una 
descripció escrita del grau de compliment de I'alternativa seleccionada. 

En I'ISA caldra avaluar cadascuna de les alternatives en funció del grau d'acompliment dels 
objectius i criteris ambientalment marcats, justificant de manera raonada, mitjangant un 
nivell d'informació suficient, el grau d'adequacio de la proposta a aquestes fites ambientals. 

4.b.3. La iustificació ambiental de I'elecció de I'alternativa seleccionada. 

El document justifica I'elecció de I'alternativa escollida doncs permet acomplir I'objectiu de 
la proposta, que es el de compatibilitzar la infraestructura energetica existent amb el 
planejament vigent, així com garantir la recuperació del seu entorn possibilitant alhora la 
seva eventual ampliació. 

Es recorda que en 17SA caldra justificar ambientalment I'alternativa a partir del grau 
d'acompliment dels objectius i criteris ambientals definits en aquest document de referencia. 

5. Valoració ambiental dels objectius i els criteris generals del pla, de la justificació 
de les alternatives considerades i de la proposta 

Examinada la documentació aportada, caldra completar I'ISA amb aquells aspectes 
assenyalats en cursiva en el present document de referencia. Específicament, s'atendra als 
objectius i criteris ambientals definits en I'apartat 4.a.3r, tot garantint la seva integració en la 
proposta del Pla. Alhora, caldra completar les alternatives estudiades tot incorporant 
I'alternativa O per tal de poder avaluar les modificacions en relació amb el perfil ambiental 
de I'ambit. En aquest sentit, es recorda que I'alternativa O comportaria la restauració d'un 
sol' agrícola com a conseqüencia del desmantellament de la subestació Garraf 1. A més, 
caldra completar I'analisi i justificació de les alternatives estudiades, d'acord amb allo que 
s'indica en I'apartat 4.b. 
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Pel que fa a la proposta, atenent la necessitat, segons la justificació realitzada en la 
documentació, d'augmentar la dotació d'energia electrica en el terme municipal de Vilanova 
i la Geltrú, es valora positivament el manteniment de la infraestructura existent en detriment 
de fer noves ocupacions de sol. No obstant I'anterior, caldra tenir en compte les 
determinacions i mesures correctores definides en el Pla especial d'ordenació de I'espal de 
les subestacions Garraf-I i Garraf-2, pel que fa a les mesures encaminades a integrar 
paisatgísticament les subestacions Garraf-REE i Garraf-2, doncs segons I'analisi realitzat 
no es constata la  seva execució. 

D'altra banda, atenent que aquest Pla especial preveia la recuperació paisatgística dels 
ambits ocupats per la subestació Garraf 1, la qual es preveu mantenir i fins i tot ampliar, es 
considera que caldra inctoure mesures compensatories, tot proposant la recuperació dels 
sols agrícoles que actualment estiguin degradats, per tal de minimitzar la perdua de la 
qualitat paisatgística. 

6. Administracions públiques afectades i públic interessat 

Les actuacions d'informació i consulta relacionades amb la Modificació puntual de Pla 
general d'ordenació i la Modificació puntual Pla especial, en relació amb el procediment 
d'avaluació ambiental, es realitzaran de conformitat amb els artlcles 23 i 115 del Reglament 
de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. La fase de consultes 
sobre el document d'aprovació inicial, que incloura I'ISA, es realitzara per I'organ promotor 
a les administracions públiques afectades i al públic ~nteressat que es cita a continuació, 
sens perjudic~ que siguin consultats altres organismes segons la legislació vigent. 

6.1 Administracions públiques afectades 

- Oficina Territorial d'AcciÓ i Avaluació Ambiental de Barcelona 
- Agencia Catalana de I'Aigua 
- Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Garraf 

6.2 Públic interessat 

- ADENC- Associació per la Defensa i I'Estudi de la Natura a Catalunya 

Barcelona, 26 de juliol de 201 3 

ntal de Barcelona 
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