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Generalitat de Catalunya 
Departament dlAgricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Serveis Territorials a Barcelona 
 rea del Medi Natural 

INFORME SOBRE LA MODIFICAC~O PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO PER 
A INCORPORAR LIUS D'INFRAESTRUCTURES ELECTRIQUES A LA PARCEL.LA 25, 
POL~GON 6, 1 MODIFICACIO DEL PLA ESPECIAL D'ORDENACIO DE L'ESPAI DE LES 
SUBESTACIONS "GARRAF-9" I "GARRAF-2" I LES SEVES L~NIES DE TRANSPORT, 
DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRU 

Identificació de I'expedient 

Promotor: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Municipi: Vilanova i la Geltrú 
Comarca: Garraf 
Assumpte: Modificació puntual del Pla General d'ordenació per a incorporar I'us 

=.~? . d'infraestructures electriques a la parcel4a 25, polígon 6, i Modificacio del Pal 
., t 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(0TAABA 

20130108 - OTAABA20120109 - URB, 094113 - URB. 102113). 

Documentació presentada 

1. Avan~  de la modificació de I'assumpte a dalt de referencia, elaborat per Sinergis 
Enginyeria: ~ 

I. Memoria d'informació 
Il. Informe ambiental preliminar 
III. Planols 

2. Avan~  del Pla especial de I'assumpte a dalt de referencia, elaborat per Sinergis 
Enginyeria: 

I. Memoria d'informació 
Il. Informe ambiental preliminar 
III. Planols 

Antecedents 

1. El $2 de juny de 2013, va tenir entrada a  re rea del Medi Natural d'aquests Serveis 
Territorials la sol.licitud d'informe, formulada per' I'Oficina Territorial d'AcciÓ i Avaluació 
Ambiental, sobre la Modificació puntual del Pla General d'ordenació per a incorporar 1'6s 
d'infraestructures electriques a la parcel.la 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 (OTAABA 20130108 - 
OTAABA20120109 - URB. 09411 3 - URB. 102113). 

Fonament de dret 

1. Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus 
silvestres. 

2. Directiva 92143lCEE relativa a la conservació dels habitats naturals i de la fauna i flora 
salvatge, posteriorment adaptada per la directiva 97162lCE. 

3. Llei 4212007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
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4. Reial Decret 1391201 1, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d!Espe~ies 
Silvestres en Regim de Protecció Especial i del Cataleg. Espanyol d'Especies 
Amena~ades. 

5. Llei 1'211985, de 13 de juny, d'espais naturals. 
6. Decret 32811992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el'Pla d'espais d'interes natural, 

modificat pel Decret 21311997, de 30 de juliol. 
7. Decret Legislatiu 212008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

proteccirj dels animals. 
8. Decret 17212008, de 26 d'agost, de creació del Cataleg de Flora amena~ada de 

Catalunya. 
9. Llei 611988; de 30 de marG, forestal de. Catalunya. 
10. Llei 4312003, de 21 de novembre, de Monts, modificada per la Llei 1012006, de-28 d'abril. 
11. Decret 6411995, de 7 de marG, pel. qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals, modificat pel Decret 20612005, de 27 de Setemb~e. 
12. Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'esta_bleixen mesures per a la protecció 

de I'avifauna contra col.lisió i I'electrocució en línies electiiques d'alta tensió. 
13. Resolució MAH13627/2010, de 25 d'octubre, per la qual es delimiten les Brees prioritaries 

de repror)uccio, alimentació; dispersió i concentració, local de ¡es especies d'aus 
amena~ades a Catalunya, i es dóna publicitat de les zones de protecció per a I'avifauna 
amb la finalitat de reduir eC risc delectrocució i 6ol.lisió amb les línies electriques d'alta 
tensió. , 

Aspectes a considerar 

Pel que fa estrictament al vector medi natural, revisada la documentació lliurada a aquests 
Serveis Territorials, cal tenir en consideració els aspectes següents: 

L'ambit objecte de la Modificació puntual i Pla especial no afecta directament acap espai 
del sistema d'espais naturals protegits (SENP), integrat pel conjunt dels elements del Pla 
d'espais d'interes naturals (PEIN) i dels espais dela XarxaNatura 2000, així com espais 
catalogats per aquest departament com a zones humides (ZH), i altres espais d'interes 
específic, com són les Forests d'utilitat pública (CUP) o eLs camins ramaders classificats. 
Tanmateix cal tenir present per la seva proximitat I'espai dlinteres natural del Massís de 
Garraf, inclos en el Pla d:Espais d'lnteres Natural (PEIN), i alhora espai de la Xarxa 
Natura. 2000, com a Lloc d'interes comunitari (L¡c) i Zona d3Especial Protecció per a les 
Aus (ZEPA), anomenat Serres del Litoral Central (Codi ES5110013), per tal d'evitar 
afectar els valors naturals motiu pels quals van ésser declarats aquests espais protegits i 
els condicionants que estableixen la normativa vigent. 
A nivell d'hhbitats cal tenir present la presencia d'un grup d'Habitats d'lnteres Comunitari 
(HIC) Na prioritari, associats a Pinedes mediterranies (Codi 9540), adjacent a I'est de la. 
modificació puntual (SE Garraf-1), i per altra banda, la presencia d'un grup d'Habitats 
d'lnteres Comunitari (HIC) No prioritari, associat a Matollars termomediterranis i 
predesertics (Codi 5330), situat al sector del Rourell, per la qual cosa cal preveureestablir 
mesures per evitar, o minimitzar en la mesura que sigui possible, la seva afectació deriva 
del planejament atesa la consideració d'espais d'interes específic. - A nivell faunístic assenyalar part de I'ambit objecte de la Modificació del Pla especial (on 
hi ha ubicada les SE uGarraf-REE i "Garraf-2) es troba dins un espai catalogat per 
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aquest departament com a Ares d'interes faunistic i florístic (AIFF), tal com mostra la 
documentació grafica lliurada (plano1 I-4.Elements d'interes territorial). Concretament 
I'AIFF es troba dins el limit d'una area de campeig d'un territori d'aliga cuabarrada 
(Hieraaetus fasciatus), la qual te el seu sector de cria ubicat a una distancia aproximada 
d'uns 4.5 Km del límit més proper d'aquest. Donada pero les característiques de I'ambit 
objecte de la modificació del PG0 i del PE, superfície ja constru'ida, i per tant Ús del sol ja 
existent i f o r~a  desnaturalitzada, amb la presencia de les tres subestacions electriques 
existents en funcionament (SE Garraf-REE, Garraf-2 i Garraf-I) i altres infraestructures 
viaries presents (autopista C-32 i carretera C-15), ¡.la seva ubicació respecte del territori 
de la parella, considerem no ha de comportar efectes negatius sobre la supewivencia i la 
reproducció en la seva Brea de distribucib vigent. 
En relacióa I'Qliga cuabarrada- (Hieraaetus fasciatus) assenyalar es tracta d'una especie 
de rapinyaire que esta considerada especie d'interes comunitari d'acord amb I'Acord 
GOV111212006, de 5 de setembre, per la qual es designen zones d'especial protecció per 
a les aus (ZEPA) i s7aprova. la proposta de llocs d'importancia comunitaria (LIC). Aixi 
mateix, informar que a nivell estatal esta catalogada com a especie amena$ada,'amb la 
categoria de Vulnerable, d'acord amb el Reial Decret I391201 1. 1 a nivell catala, assoleix 
el maxim grau d'amena~a, com a especie catalogada En perill d'extinció, segons preveu 
el Projecte de Decret del Cataleg de la Fauna Amena~ada de Catalunya, i d'altres 
aspectes relatius a la fauna protegida (actualment en fase de tramitació). 
Aixi mateix, tenir present la ubicació. de l'ambit objecte del planejament en relació a les 
zones. delimitades de protecció de I'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 
d'el'ectrocució i col~lisió amb les línies electriques d'alta tensió, de conformitat amb la 
Resolució MAHl362712010, i les mesures establertes d'acord amb el Reial Decret 
143212008. 

. Tenir present en cas d'actuacions derivades de la modificació puntual del PGOU i 
modificació del PE impliquin la tallada.de peus d'especies arbories, així com I'obertura de 
nous vials; o I'arranjament de preexistents que impliquin tallada d'especies arbories, 
caldraautorització expressa de I'Area del Medi Natural de Barcelona. 

s Els municipis de Vilanova i la Geltrú esta declarat com a d'alt risc d'incendi pel Decret 
6411995, de 7 de mar$, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, 
modificat pel Decret 20612005, de 27 de setembre, mesures que s'hauran de tenir 
presents en el  planejament. 

Quim Bach Ferre 
Tecnic de I'Area del Medi Natural 

Vist i plau, 

Luis Vázquez Rivas 
Cap de I'Area del Medi Natural 

Barcelona, 19 de juny de 201 3 

Avinguda Meridiana, 38 
08018 Barcelona 
Teiefon: 934092090 
Fax: 934092091 




