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1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ 
 
El document que ara es presenta ha estat redactat en bé de la sol·licitud feta per 
l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. d’execució d’una subestació 
elèctrica de transformació i les corresponents línies de connexió, al terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú (Garraf). Val a dir que el subministra a la planta –
que es denominarà “Garraf-2” – es farà a partir d’una nova estesa de 400 kV que 
ha de derivar-se de l’actual línia de transport també de 400 kV Vandellós - Begues 
–i que discorre pel terme municipal de Canyelles–, previ pas per una altra estació 
de transport la qual, talment com la línia elèctrica que l’ha d’alimentar, és 
promoguda per l’empresa Red Eléctrica de España, S.A. 
 
Aquesta subestació elèctrica “Garraf-2, per acord de 13 de juny de 2006, rebé 
l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública que porta implícita 
l’ocupació urgent dels béns afectats i dels drets afectats i l’aprovació del projecte 
d’execució, per part de la Comissió de Govern d’Economia del govern de la 
Generalitat de Catalunya. Dit acord es feu públic segons resolució TRI/2650/2006, 
de 10 de juliol, del Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4694, de 
10/8/2006). 
 
A la vegada, aprofitant l’avinentesa, dins l’àmbit del Pla especial hom inclourà 
també, a banda de la nova subestació elèctrica “Garraf-2” i les seves línies de 
connexió, la subestació “Garraf-1” ja existent i situada al costat sud de l’Autopista 
C-32. Aclarir que aquesta subestació fou construïda en base una llicència 
provisional de data 30 d’abril de 2004, d’acord amb un conveni previ entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U. segons el qual aquesta es comprometia al seu desmantellament en un 
període no superior als 10 anys d’ençà la signatura de l’acord (3/11/2003).    
 
Val a dir que la subestació de la línia de transport de 400 kV promoguda per Red 
Eléctrica de España, S.A., declarada d’interès públic per Acord del Consell de 
Ministres de 14 de juliol de 2006, està autoritzada per la resolució de la Direcció 
General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, turisme i comerç, 
de 18 de gener de 2006, motiu pel qual el sòl que ocupa dita infraestructura queda 
exclòs de l’àmbit d’aquest pla. 
 
Pel que fa als tràmits previs a l’autorització de la subestació elèctrica de 
transformació 400/110 kV i les seves línies d’entrada i sortida –promogudes per 

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.–, el Pla General d’Ordenació del municipi de 
Vilanova i la Geltrú determina en el seu article 90 el següent: 

 
Article 90. Condicions d’ús i funcionals 
 
(...) 
 
6.  Les instal·lacions relacionades amb les infraestructures de serveis tècnics 

i que presenten notable consum de sòl, com ara plantes potabilitzadores, 
depuradores, centrals elèctriques de producció i/o transformació tindran 
cura en cada cas de la millor implantació mediambiental, i es produiran 
les mínimes repercussions possibles des del punt de vista paisatgístic i 
ecològic. 

 
7.  En concret, la prevista implantació de l’Estació Reguladora del Garraf, en 

clau 23, estarà sotmesa a Pla Especial, en les següents condicions: 
 

(...) 
 
b) Objectius: 
 

(...) 
 
- Tractament paisatgístic, per a integració a l’entorn de protecció 

natural on s’ha de situar, en les condicions de l’anterior apartat 6. 
  
 
A la vegada, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme, estableix a la seva disposició transitòria dotzena el següent: 
 

Dotzena 
 
Avaluació ambiental dels plans urbanístics 
 
1. Mentre no s’aprovi la llei autonòmica que desenvolupi la llei estatal 

9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient, han de ser objecte d’avaluació ambiental 
els instruments de planejament que assenyala l’apartat 1 de la disposició 
transitòria sisena de la Llei d’urbanisme ... 

 



Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport (t.m. de Vilanova i la Geltrú, Garraf)                   Presentació del Pla especial. Aspectes previs 

 – 5 –

I diu la disposició transitòria sisena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 
 

Sisena 
 
Avaluació ambiental dels plans urbanístics 
 
(...) 
 
1.  Són objecte d’avaluació ambiental: 
 
(...) 
 

c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no 
urbanitzable de construccions destinades a les activitats de càmping, 
així com el planejament urbanístic derivat que es formuli per a la 
implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i serveis comunitaris 
no compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i obres 
necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d’estacions de 
subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la 
xarxa viària. 

 
 
Queda doncs clar en tot cas que el desplegament i execució de les infraestructures 
que ara es tracten cal que es faci mitjançant la redacció prèvia d’un Pla especial, així 
com que aquest document urbanístic ha de ser sotmès al tràmit d’avaluació 
ambiental. Val a dir que aquesta avaluació ambiental ha de tenir la naturalesa i 
contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental que es recull a l’article 70 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramitació urbanística (Pla Especial)  

 

En data 6 d’Agost de 2007 es fa el lliurament del “Pla especial d’ordenació de l’espai 

de les subestacions ‘Garraf 1’ i ‘Garraf 2’ i les seves línies de transport”.  

 

Aquest consta dels següents documents: 

 
- Pla especial urbanístic 
- Estudi d’integració paisatgística 
- Informe de sostenibilitat ambiental 

En data 29 d’Abril de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla 

Especial condicionant la seva aprovació provisional a la presentació d’un nou 

document que incorporés les prescripcions contingudes. 

 

En data 21 de Novembre de 2008 es va presentar a l’Ajuntament el text refós amb 

les prescripcions demanades. En data 20 de Febrer de 2009 es va presentar una 

nova versió del Pla Especial seguint les prescripcions comunes del Servei Territorial 

d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En data 2 d’Abril de 2009 es 

torna a presentar un nou text amb unes noves correccions demanades per 

l’Ajuntament.   

 

La memòria ambiental del Pla va ser acceptada per Resolució de la directora dels 

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de Barcelona de 23 de Març de 

2009, d’acord amb allò que estableixen l’article 12 de la llei 9/2006, de 28 d’Abril i 

l’article 115 del RTRLUC. 

  

En data 6 d’Abril de 2009, el Ple de l’Ajuntament aprova provisionalment el Pla 

Especial juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental. 

 

En data 16 de Juliol de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 

aprova definitivament el Pla Especial d’ordenació de l’espai supeditant-ne la 

publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 

verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, que incorpori les 

prescripcions de l’informe de la Delegació del Govern a les Societats 

Concessionàries d’Autopistes, de 22 de Desembre de 2008, així com les de l’informe 

de la Direcció General de Carreteres, de 13 de Juliol de 2009.   
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En compliment de l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme passem a fer un 

recull de les prescripcions de cada un dels informes i indicar les modificacions 

efectuades en cas de ser necessari, i indicant quin punt del document dona resposta 

en cas de que ja es contempli. 

 

Prescripcions i contesta de l’informe de la Delegació del Govern a les Societats 

Concessionàries d’Autopistes, de 22 de Desembre de 2008 

 

a. S’haurà de grafiar en els plànols del present Pl a Especial l’avanprojecte 

de concessió anteriorment esmentat per tal de deter minar correctament 

la nova aresta exterior de l’esplanació d’aquesta zo na, al voltant de 

l’autopista C-32, com a conseqüència de la construc ció de la nova 

carretera C-15. 

 

S’ha afegit un nou plànol, A-0, que incorpora aquesta informació. 

 

b. S’haurà de situar la línia d’edificació a 50 met res de l’aresta exterior de la 

calçada de la nova carretera C-15, segons l’article  20.1.c. de la Llei 

8/1972, de 10 de maig, sobre construcció, conservac ió i explotació de les 

autopistes en regim de peatge (en endavant LA); l’a rticle 30 de la Llei 

7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres (en endava nt LC); i l’article 86 

del Reglament General de Carreteres, aprovat segons  el Decret 293/2003, 

de 18 de novembre (en endavant RGC); en totes les i nstal·lacions i 

edificacions que es construeixen en l’àmbit de l’af ectació de l’autopista 

C-32. 

Aquesta línia, en cap cas serà interior a la zona de  servitud, marcada per 

la via,  es a dir, 25 metres de l’aresta exterior d e l’explanació, segons els 

articles 26 i 27 de la LC i els articles 80.3 i 88. 1 del RGC. 

 

Aquestes línies queden reflectides al plànol A-0, abans esmentat. 
 

c. Les zones ocupades per l’autopista C-32, per la c arretera C-15 i la seva 

zona de domini públic definida segons l’article 24 d e la LC, per la 

previsible zona d’expropiació necessària per la cons trucció de la nova 

carretera C.15 d’acord amb l’Avantprojecte de Const rucció i Explotació i 

Projecte de Traçat: “Millora General. Condicionamen t. Carreteres C-15 i 

C-37. Tram: Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del P enedès – Igualada – 

Manresa. Clau: AC-NB-9283”, i per la zona expropiada per la construcció 

de l’autopista C-32 no afectada per l’avantprojecte   anteriorment 

esmentat, hauran de ser qualificades com a sistema viari i estar excloses 

del present Pla Especial, inclòs el tractament medi ambiental. 
 

Per tal d’aclarir la contradicció d’aquesta prescripció, ja que per una banda es 
demana que es modifiqui la qualificació de les zones ocupades per la C-32 i la 
nova C-15 així com les seves zones de domini públic com a sistema viari, i 
per altra banda es demana que aquestes zones s’excloguin de l’àmbit del Pla 
Especial, en data 28 de Setembre de 2009, el Servei d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú proposa a la Delegació del Govern a les 
Societats Concessionàries d’Autopistes la interpretació següent: 
 
- Qualificar de ‘Sistema Viari’ la zona de domini públic de l’autopista C-32. 

 
- Qualificar de ‘Reserva Viaria’ els terrenys expropiats per la construcció de 

l’autopista C-32 que no formen part del domini públic de la mateixa. 
 
En data 2 d’Octubre de 2009, la Delegació del Govern a les Societats 
Concessionàries d’Autopistes informa favorablement aquest aclariment 
d’acord amb aquesta nova redacció: 
 
1. El Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i 
“Garraf-2” i les seves línies de transport ha de qualificar de sistema viari la 
zona de domini públic de l’actual autopista C-32 i de la futura carretera C-15. 
 
2. Els terrenys expropiats per a la construcció de l’actual autopista C-32 i de la 
futura carretera C-15 que no formen part del domini públic de la mateixa 
hauran de ser qualificats de reserva viària del Pla especial d’ordenació de 
l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de 
transport. 
 
3. L’àmbit de la futura carretera C-15 es el definit en “l’Avantprojecte de 
construcció i Explotació i Projecte de Traçat : “Millora General. 
Condicionament. Carreteres C-15 i C-37. Tram: Vilanova i la Geltrú – 
Vilafranca del Penedès – Igualada – Manresa. Clau: AC-NB-9283”, aprovat 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques en data 5 de maig de 
2008.” 
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Donant compliment a aquesta interpretació es modifiquen els plànols i text 
d’aquest Pla, punt 1.2 de la Memòria d’Ordenació i capítol VI de les Normes, 
incorporant dos zones noves corresponents a ‘Sistema Viari’ i ‘Reserva 
Viaria’.  
 

d. Es prohibeix qualsevol tipus d’activitat en la zo na de domini públic 

definida als articles 24 i 25 de la LC, i als artic les 74 i 76 del RGC, és a 

dir, a 8 metres de l’aresta exterior de l’explanaci ó de la futura carretera 

C-15. 
 
Cap dels serveis ni elements auxiliars derivats de la instal·lació d’estudi es 
troba en la zona de domini públic definida en els articles 24 i 25 de la Llei de 
Carreteres, i els articles 74 i 76 del Reglament General de Carreteres; és a 
dir, a 8 metres de l’aresta exterior de la futura carretera C-15. 
 

e. S’hauran de respectar totes les restriccions en els usos segons els 

articles 28 i 27 de la LC, i els articles 77,78,79 i 80 del RGC, en al zona de 

servitud, és a dir, a 25 metres de l’aresta exterio r de l’explanació de la 

futura carretera C-15. 

 

La construcció de la subestació elèctrica, i elements auxiliars a aquesta, no 

afecta l’espai reservat per la zona de servitud de la futura carretera C-15; tal i 

com es pot veure en els plànols adjunts al document. 
 

f. S’haurà de demanar autorització per qualsevol tip us d’activitat, inclosa 

la reposició de serveis afectats, que es realitzi en  la zona de l’afectació 

definida segons l’article 28 de la LC, i l’article 81, del RGC, a 100 metres 

de l’aresta exterior de l’explanació de la futura c arretera C-15. 

 

Per aquelles terrasses i plantacions projectades per la restauració 

paisatgística de la subestació elèctrica, que queden dintre de la zona 

d’afectació de la futura carretera C-15, es demanarà l’autorització prèvia al 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tal i com es diu a 

l’article 29 de la Llei de Carreteres.  
 

g. En la zona situada entre el límit de la zona de do mini públic de la futura 

carretera C-15, i la línia d’edificació, hauria de ser classificada com a 

zones de protecció del sistema viari o amb una quali ficació que no 

estigui permesa l’edificabilitat per evitar posteri ors problemes. En 

qualsevol cas, en aquesta zona queda prohibit qualse vol tipus 

d’edificació, incloses les obres subterrànies com p iscines, aparcaments, 

dipòsits, pistes esportives...i moviments de terra que poguessin influir 

negativament amb el drenatge de l’autopista C-32 i de la futura carretera 

C-15.  

 

Per tal de donar resposta a aquesta prescripció, tenint en compte l’aclariment 

de la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes de 

data 2 d’Octubre de 2009 (tal i com s’explica al punt c), a l’àmbit del Pla 

Especial s’han incorporat dos zones noves: 

 

- ‘Sistema Viari’ que comprèn la zona de domini públic. 

- ‘Reserva Viaria’ que comprèn els terrenys expropiats per la construcció de 

l’autopista C-32 i de la futura carretera C-15, però que no formen part del 

domini públic. 

 

Veure punt 1.2 de la Memòria d’Ordenació i capítol VI de les Normes. 

 

h. S’hauran de grafiar als plànols d’ordenació d’aq uest Pla Especial totes 

les línies de delimitació del domini públic viari i  les zones de protecció 

definides en el Capítol I del Títol Quart de la LC;  i en el Capítol I del Títol 

Quart, del RGC. 

 

En el text refós entrat en data 20 de Febrer de 2009, ja es contemplen totes 

les línies de delimitació del domini públic viari i les zones de protecció 

definides en el Capítol I del Títol Quart de la LC; i en el Capítol I del Títol 

Quart, del RGC. Veure plànol A-0. 
 

i. S’haurà de respectar l’article 32 de la LC; i el s articles 91 i 92, del RGC, 

amb totes les restriccions que estableix respecte a  la publicitat.  

 

La instal·lació d’estudi només disposarà d’un sol rètol indicatiu d’establiment 
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industrial; en cap cas es posaran rètols publicitaris.    
 

j. No es permetran activitats en les diferents zones  adjacents de al futura 

carretera C-15 i de l’autopista C-32 que generin fu ms, pols, vapors o 

qualsevol altre residu que afecti a la seguretat vi ària. Totes les activitats 

hauran de complir amb tot allò que estableix la Lle i 3/1998 de 27 de 

febrer de la intervenció integral de l’administraci ó ambiental i el seu 

reglament, Decret 136/1999 de 18 de maig. 
 

La subestació elèctrica de Garraf-2 no generarà cap tipus d’emissió de fums 

en xemeneies, ni en torxes de seguretat; ja que no es requereix de cap procés 

de combustió per la transformació de l’energia.  

L’activitat d’estudi compleix amb tot el que s’estableix a la Llei 3/1998 de 27 

de febrer de la intervenció integral de l’administració ambiental i el seu 

reglament, Decret 136/1999 de 18 de maig; tant en l’aspecte mediambiental 

com en el del contra incendis.  

 

 

k. S’haurà de recollir en el present Pla Especial l ’obligació per part del 

promotor, del compliment de la Llei 6/2001, de 31 d e maig, d’ordenació 

ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. El sistema 

d’il·luminació definit en el projecte d’urbanització  no afectarà 

negativament als usuaris de la futura carretera C-1 5 i de l’autopista C-32. 

Si es produís enlluernament en les vies afectades, el promotor haurà 

d’executar les mesures adients per solucionar-ho, d ins dels costos 

finals d’urbanització.  
 

La instal·lació esta formada per dos tipus de lluminàries; les de treball i les 

permanents. Les primeres només s’utilitzen en cas d’averia o manteniment, i 

són 15 projectors de 250 W, que enfoquen zones de l’interior de la subestació, 

tals com els transformadors, el pòrtic i la paramenta d’alta tensió.  

Les segones, que són les d’interès degut a que són les de caràcter industrial 

que es troben en funcionament durant la nit, són de vapor de sodi a alta 

pressió de 70W. Són globus amb la meitat superior opaca, de manera que 

només enfoquen el terra dels vials perimetrals i interiors de la subestació.  
 

Es compleix amb la Llei 6/2001; i es garanteix, pel tipus de lluminàries i per la 

ubicació de la instal·lació, que en cap cas es produeix afectació sobre la futura 

carretera C-15 ni l’autopista C-32; de no ser així, es prendrien les mesures 

necessàries. 
 

l. S’haurà de recollir en el present Pla Especial l ’obligació per part del 

promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica. Si es produís cont aminació acústica de 

les vies, el promotor haurà d’executar les mesures adients per 

solucionar-ho, dins dels costos finals d’urbanitzaci ó.  

 

Les conclusions extretes en la llicència d’activitats de la mateixa instal·lació , 

on s’adjunta un estudi d’impacte acústic, és que el soroll que es preveu que 

produeixi la subestació elèctrica de Garraf-2 a l’exterior immediat del seu 

recinte serà pràcticament igual al soroll de fons actual, sinó inferior.  
 

Es compleix amb legislació vigent, i el soroll que arribarà a les vies serà 

inapreciable; de no ser així, es prendrien les mesures necessàries.  

 

m. Les ocupacions definitives per establir les nove s infraestructures i les 

zones de protecció de les diferents vies seran les d efinides en els 

corresponents projectes constructius de la futura c arretera C-15. Així el 

planejament del municipi en el moment de l’aprovaci ó dels diferents 

projectes haurà d’ajustar-se a la nova situació seg ons l’article 12.2 de la 

llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres per a  la coordinació amb el 

planejament urbanístic. 

 

Totes les directrius i prescripcions sobre el planejament municipal, són 

definides per l’organisme competent, i queden reflectides en el text refós 

presentat.  
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Prescripcions i contesta de l’informe de la Direcció General de Carreteres, de 13 

de Juliol de 2009 

 
1. El projecte executiu d’urbanització que desenvolu pi el Pla Especial 

s’haurà d’ajustar al projecte de carreteres abans e smentat, amb clau AC-

NB-9283, en coherència amb l’article 12.2 de la Lle i de carreteres. A 

aquest efecte s’adjunten plànols del projecte. 

 

El Pla Especial s’ajusta al projecte de carreteres donant la condició de zona 

viària i reserva viaria a les zones, a efectes del planejament urbanístic, i 

prevalen sobre les determinacions d’aquest. 

 
2. En els plànols d’ordenació, tant del Pla Especia l com els del projecte 

executiu d’urbanització, s’hi haurà d’indicar el dom ini públic de tots els 

elements viaris definits en el projecte de carreter es AC-NB-9283, 

qualificar-lo de sistema viari i grafiar les servit uds corresponents que 

se’n deriven.     

 

S’ha incorporat el plànol A-0, on es veuen les servituds corresponents, al Pla 

Especial.  

 

També, s’han afegit dos noves zones: 

 

- ‘Sistema Viari’ que comprèn la zona de domini públic. 

- ‘Reserva Viaria’ que comprèn els terrenys expropiats per la construcció de 

l’autopista C-32 que no formen part del domini públic. 

 

3. D’acord  amb el que s’estableix l’article 83.4 d el Reglament general de 

carreteres, i en relació amb les línies aèries de t ransport i distribució 

d’energia i els seus suports situats en la zona d’af ectació de les 

carreteres, la distància a l’aresta exterior de la calçada lateral de la 

carretera C-32 que conforma la carretera C-15, serà  com a mínim vegada 

i mitja la seva alçada i els castellets metàl·lics de les línies elèctriques 

d’alta tensió es situaran sempre darrera de la líni a d’edificació.  

 

Atenent al que disposa aquest punt, la distància mínima contemplada per 

l’article 83.4 del Reglament General de Carreres pel que fa la distància dels 

suports a l’aresta exterior de la calçada és respectada en la línia aèria de 

transport i distribució d’energia de constant referència, per quant la 

mencionada distància és superior a una vegada i mitja l’alçada dels seus 

suports. Aquesta empresa ha obtingut la corresponent autorització de 

creuament per part del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, amb les 

indicacions pertinents d’acord amb les obres a realitzar (Exp. CAB20080603). 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 33.2 del Reglamento técnico de 

líneas aéreas de alta tensión, i en relació amb les  línies aèries, l’alçada 

mínima en metres sobre la rasant de la via es deter minarà d’acord amb 

l’expressió:6.3+U/100, on U és el potencial de la l ínia en kV.  

 

Les distàncies dels conductors i suports en els creuaments compleixen el que 

senyala l’apartat segon de l’article 33 del Reglament tècnic de línies aèries 

d’alta tensió respecte les distàncies de seguretat. Així mateix, d’acord amb el 

citat article, els coeficients de seguretat de les cimentacions i suports són d’un 

25 per 100 superior als mínims establerts per la línia. De igual manera, es va 

fer constar en la Separata presentada al Servei Territorial de Carreteres de 

Barcelona en relació al Projecte d’Execució presentat al Departament 

d’Economia i Finances, Secció d’Energia i Mines per a la seva aprovació. 
 

5. La línia d’edificació corresponent a la nova car retera C-15, que en el tram 

inclòs en el Pla Especial es configura com calçades  laterals de 

l’autopista C-32, d’acord amb el que estableix, amb  caràcter general la 

llei de carreteres 7/93 de la Generalitat de Catalu nya per aquest tipus de 

vies, s’haurà de situar 50 metres de l’aresta exter ior de cadascuna de les 

calçades laterals esmentades. La línia d’edificació  s’haurà de dibuixar en 

els plànols d’ordenació.  

 

Aquestes línies queden reflectides al plànol A-0, anteriorment esmentat. 

 
 



Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport (t.m. de Vilanova i la Geltrú, Garraf)                   Presentació del Pla especial. Aspectes previs 

 – 10 –

6. El projecte executiu d’urbanització que desenvolu pi el Pla Especial 

haurà d’incloure la solució detallada, tant pel que  fa als accessos de les 

subestacions, com pel que fa als creuaments sobre l ’autopista C-32 de 

les línees elèctriques i d’ubicació de les torres. Aquest projecte haurà 

d’obtenir el corresponent informe favorable vincula nts del Servei 

Territorial de carreteres de Barcelona.  

 

No hi ha cap modificació del Pla Especial per donar compliment a aquesta 

condició perquè aquesta prescripció afecta a un altre acte administratiu i que, 

en qualsevol cas, es tindrà en compte quan es dugui a terme aquest nou acte 

administratiu. 

 

7. El projecte d’urbanització haurà d’incloure l’obl igació, per part del 

promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001 , de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecc ió del medi nocturn. 

En el cas de produir-se contaminació acústica o enl luernament sobre la 

carretera, el promotor haurà d’executar, a càrrec s eu, les mesures de 

protecció pertinent.  
 

Ambdós punts han estat resposts en els anteriors punts 11 i 12 de les 

Prescripcions i contesta de l’informe de la Delegació del Govern a les 

Societats Concessionàries d’Autopistes, de 22 de Desembre de 2008.  
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2. OBJECTIUS 
 
En el marc de l’actual planejament urbanístic, que ja estableix una protecció 
bàsica de la zona, els objectius específics d’aquest Pla especial són: 
 
� Ordenar els nous usos i activitats que es pretenen al sector, i de manera 

específica la construcció d’una subestació elèctrica de transformació i 
distribució així com les corresponents línies d’entrada i sortida. 

�  Establir la regulació per a la implantació de la subestació elèctrica “Garraf-
2”, alhora que establir un règim transitori per a la subestació “Garraf-1”, i 
preveure el destí final de l’espai avui ocupat per aquesta subestació “Garraf-
1” quan hagi estat desmantellada. 

� En concordança amb la seva naturalesa i vocació de sòl a preservar, 
protegir els valors naturals, paisatgístics i socioeconòmics del sector, 
establint els usos que hi són compatibles i incompatibles. 

� Vetllar per a una correcta integració paisatgística de la nova estació 
transformadora i les seves línies de transport. Aquests nous usos, a 
l’ensems, han de generar dinàmiques proactives de recuperació dels valors 
naturals, paisatgístics i culturals de la zona. 

� Promoure la valorització de l’espai, tant pels seus recursos naturals com per 
l’ús social que se li ha d’assignar. 

 
Amb la finalitat d’assolir aquests objectius, el Pla especial aporta com a principals 
documents: 
 

1r. L’estudi de base o memòria informativa, que precisa els valors i 
problemàtiques que afecten la zona, així com els aspectes clau a considerar 
en la seva ordenació. 

2n. La delimitació de l’espai o àmbit. 
3r. L’informe de sostenibilitat ambiental, que defineix els valors ambientals del 

sector i estableix les mesures més oportunes de minimització, restauració i 
compensació de l’impacte ambiental, paisatgístic i socioeconòmic. 

4t. La memòria d’ordenació, que fixa les determinacions per a la regulació dels 
usos del sòl i de les activitats, a l’hora que defineix els criteris per a la 
zonificació de l’espai. 

5è. La normativa que ha de vetllar perquè s’assoleixin el conjunt dels objectius 
que es plantegen. 

6è. Els plànols on s’hi representa la documentació gràfica de referència i la 
localització en l’espai dels elements i àmbits esmentats en el text. 
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3. DOCUMENTS QUE INTEGREN I ACOMPANYEN EL PLA 

ESPECIAL 
 
Els documents que es proposen com a parts indestriables del Pla especial 
d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies 
de transport, són els següents: 
 

Memòria informativa 
 
Efectua un estudi detallat i una descripció exhaustiva –amb referències 
documentals i l’ajut de cartografia adequada– dels valors mediambientals i 
culturals de la zona, així com les seves característiques socioeconòmiques.  
 
De manera genèrica, hom tracta aspectes relatius al medi físic –clima, geologia, 
tectònica, morfologia ...–, el medi natural –flora i fauna–, els valors culturals –
patrimoni arquitectònic, etnològic, ...– i el medi socioeconòmic –ocupació del sòl, 
infraestructures, habitatges i construccions ...  
 
Memòria d’ordenació 
 
Un cop exposades les característiques de l’espai, els elements que en 
determinen el seu valor, el règim urbanístic, les àrees i elements d’atenció 
especial, els impactes més significatius, etc., el Pla se centra en aquells aspectes 
de gestió que li són més propis. 
 
Aquest document fixa les determinacions per a la regulació dels usos del sòl i de 
les activitats, a l’hora que defineix una zonificació de l’espai en base (1) a les 
característiques actuals d’ús o estat ambiental del territori o bé (2) segons la 
capacitat per acollir usos particulars i que el propi planificador estableix. 
 
Normes 
 
Constitueixen el reglament que ha de regir la gestió de l’espai. Aquest document 
recopila les disposicions normatives que, en funció de les característiques pròpies 
de la zona han d’aplicar-se, ja sigui per garantir la seva efectiva protecció d’acord 
amb els objectius marcats a l’informe de sostenibilitat ambiental, ja sigui per 
possibilitar l’acollida amb condicions dels nous usos que el Pla especial 
determina. 

Les Normes del Pla especial són d’obligat compliment –tenen valor jurídic–, i 
complementen la normativa urbanística i d’altra mena ja existent. 
 
Plànols 
 
Constitueixen la referència gràfica d’allò que es diu a la memòria informativa, a 
l’informe de sostenibilitat ambiental i a les pròpies normes. Són d’obligada 
consulta per a la localització en l’espai dels elements o àmbits descrits així com 
per a la delimitació de les zones establertes pel Pla especial. 
 

 
A la vegada, com a documents que acompanyen el Pla especial, hom considera: 

 
Informe de sostenibilitat ambiental 
 
Fa una anàlisi crítica de tots els aspectes d’ordre ambiental tractats a la memòria 
informativa, a fi i efecte d’establir una diagnosi que ens sigui d’utilitat en 
l’elaboració d’una proposta de zonificació i la conseqüent normativa. També fa 
una valoració atenent les zones i factors d’impacte així com els objectius de 
qualitat a assolir. 
 
Estudi d’integració paisatgística 
 
Aquest document ha de fer un especial incís en la integració escènica de les 
noves infraestructures elèctriques que hi haurà a la zona, restituint els elements 
afectats i establint si cal mesures compensatòries.  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Memòria informativa – 
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1. L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 
 

1.1 Emplaçament i justificació 

 
La zona objecte d’aquest Pla especial s’emplaça al terme municipal de Vilanova i 
la Geltrú, a la comarca del Garraf. De manera genèrica abasta el sector a llevant 
de la carretera C-15 –antiga C-244–, a l’extrem nordest del municipi i en el 
paratge conegut com el Rourell. Val a dir que una part de l’àmbit se situa per sota 
de l’Autopista C-32 –antiga A-16– i arriba fins a la subestació “Garraf-1” –que 
també inclou– per raó de les noves línies de transport que calen a fi i efecte 
d’enllaçar aquesta subestació i la nova que es preveu –“Garraf-2”. Per a la 
correcta contextualització geogràfica de la zona, vegeu el PLÀNOL I-1. 
EMPLAÇAMENT GENERAL.  
 
Pel que fa a la justificació del lloc on es proposa construir la nova subestació 
“Garraf-2”, esmenten que aquesta cal que s’emplaci, per motius ben evidents, 
annexa a la subestació de transport que de manera paral·lela promou Red 
Eléctrica de España, S.A. Aquesta altra subestació, tal i com ja s’ha dit 
anteriorment, fou declarada d’interès públic per Acord del Consell de Ministres de 
14 de juliol de 2006, i està autoritzada per la resolució de la Direcció General de 
Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, turisme i comerç, de 18 de 
gener de 2006. L’emplaçament de la subestació “Garraf-2” que amb aquest 
document es vol regular ve doncs determinat d’antuvi tant per la localització de la 
subestació de transport de 400 kV com per la subestació “Garraf-1” i la línia d’alta 
tensió de 110 kV Garraf - Moja amb la qual cal que es connecti (vegeu el PLÀNOL 

I-2. INFRAESTRUCTURES PRINCIPALS I DEPENENTS). 
 
 

1.2 La delimitació de l’espai 
 
L’àmbit d’aquest Pla especial (delimitat gràficament al PLÀNOL I-3. ÀMBIT) ve definit 
per l’espai on es preveu implantar la nova subestació “Garraf-2”, el sector on ja hi 
ha construïda la subestació “Garraf-1”, així com la banda d’interconnexió 
mitjançant cablejat d’ambdues subestacions, establint sempre en aquest cas un 
marge de seguretat de 25 m a partir del seu límit més extern, que ens garanteixi 
incloure en projecció vertical el terreny afectat per les possibles oscil·lacions de 
les esteses elèctriques. El perímetre del Pla especial també abraça els terrenys 
existents entre la nova subestació “Garraf-2” i la carretera C-15 d’Igualada a 

Vilanova i la Geltrú, al lloc on caldrà implementar bona part de les necessàries 
mesures d’apantallament i integració paisatgística de les infraestructures 
elèctriques que es preveuen. Tanmateix restarà exclòs del Pla especial l’àmbit on 
s’ha d’emplaçar la subestació de transport de 400 kV promoguda per Red 
Eléctrica de España, S.A. Així doncs, la superfície total compresa és de 7,6518 ha 
(76.518 m2). 
 
En qualsevol cas, en la memòria informativa d’aquest Pla especial i amb l’objectiu 
de contextualitzar l’espai en el que és el seu marc geogràfic, hom podrà fer 
referència a aquells altres sectors adjacents que calgui per tal de tractar 
oportunament els diferents vectors o paràmetres d’anàlisi. 
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2. EL MEDI FÍSIC 
 

2.1 La climatologia 

 
A partir de les dades obtingudes del Servei Meteorològic de Catalunya 
corresponents a Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, així com també dels 
registres recollits anteriorment pel Servicio Meteorológico Nacional –i 
corresponents a l’embassament de Foix i Cubelles–, hom efectua una breu 
descripció de diferents variables climatològiques del sector com són la 
temperatura, les precipitacions, la humitat i la direcció i velocitat del vent.  
 
Les precipitacions mitjanes mensuals de les quatre zones estudiades presenten 
una bona correlació, de manera que els màxims pluviomètrics esdevenen en tots 
els casos al llarg de la tardor –mesos de setembre - octubre. Tanmateix és a la 
primavera quan es dóna la màxima variabilitat entre les diferents zones. Els 
mínims relatius de precipitacions són a l’estiu –juliol i agost– i durant l’hivern – 
febrer i març.  
 
Cal destacar, però, que la precipitació anual en totes les zones volta els 550 mm, 
amb un repartiment mensual característic de les àrees de clima mediterrani. 
 

TAULA I. Precipitacions mitjanes mensuals –en mm– a les diferents localitats de les que 
es disposa de dades (s’especifica el període de registre). 
 

Mes 
Vilanova i la G. 

(1994-02) 
St. Pere de 

Ribes (2000-02)  
Cubelles      
(1934-57) 

Pantà Foix   
(1924-87) 

gener 38,1 15,8 37,8 42,6 

febrer 9,9 11,1 32,2 36,7 

març 16,8 36,6 45,8 50,0 

abril 40,3 47,9 40,5 44,7 

maig 31,2 50,3 51,3 56,4 

juny 21,2 34,1 37,8 37,5 

juliol 17,8 31,4 25,1 30,3 

agost 54,7 52,5 51,4 51,1 

setembre 73,1 88,2 71,9 75,4 

octubre 67,8 97,7 97,3 83,7 

novembre 45,0 59,6 49,8 53,8 

desembre 55,7 72,7 43,9 44,8 

Total any 471,6 597,9 584,8 607,0 
 
 
FIGURA 1. Precipitacions mitjanes mensuals a les diferents localitats, segons dades de 
la Taula I. 
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Pel que fa a les temperatures, les mitjanes mensuals de Vilanova i la Geltrú i Sant 
Pere de Ribes mostren una clara tendència estacional típica dels climes 
temperats, amb estius càlids (20-25º C) i hiverns suaus (8-12º C). 
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Tal vegada la temperatura mitjana mensual de Vilanova i la Geltrú és 
lleugerament més elevada –de l’ordre de 2-4º C– que la de Sant Pere de Ribes, 
denotant la seva proximitat al mar el qual actua com un amortidor tèrmic. 
 
 
TAULA II. Temperatures mitjanes mensuals –en ºC– a les diferents localitats de les que 
es disposa de dades (s’especifica el període de registre). 
 

Mes 
Vilanova i la G. 

(1994-02) 
St. Pere de Ribes 

(2000-02) 

gener 11,0 8,8 

febrer 11,9 10,5 

març 13,8 12,9 

abril 15,1 13,6 

maig 18,7 17,3 

juny 22,6 21,7 

juliol 25,2 23,1 

agost 26,2 23,4 

setembre 22,7 20,2 

octubre 19,5 17,5 

novembre 14,6 11,9 

desembre 11,6 9,4 

Total any 17,6 15,9 
 

 

 

 

 

FIGURA 2. Temperatures mitjanes mensuals –en ºC– a les diferents localitats, segons 
dades de la Taula II. 
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En relació a la higrometria, la humitat relativa mitjana mensual de Vilanova i la Geltrú 
i de Sant Pere de Ribes, tot i la gran variabilitat que hi pugui haver entre el dia i la nit 
–atès la seva dependència en gran mesura de la irradiació solar–, mostra una 
tendència més o menys homogènia al llarg de l’any. Aquesta humitat relativa té uns 
valors que es troben al voltant del 70-80 %. 
 
De l’observació de les dades cal destacar un mínim d’humitat relativa durant l’estiu i 
un màxim al llarg de la tardor. La situació geogràfica de les dues localitats, properes 
a la Mediterrània, esdevé un factor determinant que fa que els valors d’humitat siguin 
elevats comparats amb els valors que es poden obtenir en zones de més cap a 
l’interior. 
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TAULA III. Humitat relativa mitjana mensual –en %– a les localitats Vilanova i la Geltrú 
i Sant Pere de Ribes (s’especifica el període de registre). 
 

Mes 
Vilanova i la G. 

(1994-02) 
St. Pere de Ribes 

(2000-02) 

gener 74 78 

febrer 74 74 

març 75 75 

abril 73 75 

maig 76 75 

juny 73 67 

juliol 74 69 

agost 75 74 

setembre 73 78 

octubre 76 81 

novembre 73 75 

desembre 75 76 

Total any 74 75 
 
 
FIGURA 3. Humitat relativa mitjana mensual a les localitats de Vilanova i la Geltrú i 
Sant Pere de Ribes, segons dades de la Taula III. 
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Ja per últim i pel que fa al règim de vents –aspecte aquest significatiu si 
considerem la naturalesa del projecte que ara es tracta–, la direcció predominant 
a la zona d’estudi1 té una component nord, amb valors de freqüència del 12,2 % 
en la component N-NE i valors del 7,7 % en la component NW. També s’hi 
manifesta un règim de brises de marinada que ve del sud amb una freqüència del 
7,5 %. En conseqüència, existeix una direcció principal dels vents que esdevé 
nord-sud, malgrat l’aparent barrera orogràfica que pot representar el massís del 
Garraf. 
 
En relació a la velocitat mesurada, s’observa clarament que els vents més forts 
tenen una component del NW, amb una velocitat mitjana de 5,6 m/s corresponent a 
una tramuntana, en sentit ampli –i coneguda localment com a mestral o cerç. 
 
 
TAULA IV. Velocitat i direcció del vent a l’estació del municipi del Vendrell (període de 
registre 2000-02). 
 

Direcció  Direcció dominant del vent (%)  Velocitat del vent (m/s) 

N 7,1 1,8 

NNE 12,2 2,3 

NE 7 2,7 

ENE 3,2 2,6 

E 2 2,7 

ESE 2 3,1 

SE 3,4 3,5 

SSE 6,4 3,4 

S 7,5 3,6 

SSW 4,8 3,4 

SW 5,1 3,9 

WSW 3,1 3 

W 3,4 2,4 

WNW 4,8 4,6 

NW 7,7 5,6 

NNW 4,1 3,2 

                                            
1 L’estació meteorològica gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya que proporciona el vent més representatiu 
d’aquesta zona és la ubicada al municipi del Vendrell, on es mesura el vent a una altura de 10 m per damunt del terra. 



Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport (t.m. de Vilanova i la Geltrú, Garraf)                             Memòria informativa 

 

 – 18 –

FIGURA 4. Direcció dominant del vent –en % de freqüència– segons dades de la Taula 
IV. 
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FIGURA 5. Velocitat dominant del vent –en m/s– segons dades de la Taula IV. 
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2.2 El soroll 

 
El soroll a la zona d’estudi presenta importants variacions que venen 
condicionades pel pas de l’autopista C-32 del Garraf i –molt especialment– de la 
carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú. Així doncs, segons quina sigui la 

proximitat a aquesta via o en funció dels elements orogràfics que ens puguin 
apantallar, el soroll que es percebi podrà experimentar diferències significatives. 
 
De manera concreta, a partir de les mesures preses amb sonòmetre model CEL-
328, hom ha obtingut nivells sonors de fons que puntualment baixen a poc més de 
40 dBA en indrets prou distanciats de la carretera i degudament ocultats per 
l’orografia, i altres que poden arribar –i fins i tot superar– als 80 dBA junt a 
aquesta via i davant trànsit intens de camions. 
 
A la taula que segueix hom hi troba relacionats els punts on s’han pres les 
mesures així com els nivells sonors obtinguts. 
 
 
TAULA V. Nivell de pressió sonora en diferents punts de la zona d’estudi (mesures fetes 
en dia i horari laborable, llevat que s’especifiquin altres condicions). 
 

Punt de 
mesura 1 LAeq, 15 Consideracions 

 A 70-80 

Molt variable, en funció del trànsit  B   62-66 

 C 48-53 

 D 

48-50 Mesures preses a migdia 

44-45 Mesures preses entre les 20 h i 
les 21 h. 

40-42 Mesures preses entre les 0 h i 
les 1 h 

 
(1) Per a la localització en l’espai dels punts de mesura, vegeu el PLÀNOL I-4. MEDI FÍSIC – 

PUNTS DE MESURA DE SOROLL. 
 
 

2.3 El marc físic 

 
Els terrenys analitzats es troben al peu de la serralada litoral catalana, en el marge 
meridional del bloc calcari del massís del Garraf. Aquest massís constitueix el sector 
més meridional del bloc tectònic, que passa després a desmembrar-se en petits i 
diferents sub-blocs. 
 
De manera concreta, el sector es contextualitza entre els contraforts que dibuixen 
el Montgròs –per llevant– i els relleus del Mas de l’Artís –per ponent. Es tracta de 
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relleus força regulars en primera instància, creuats pel torrent transversal que 
baixa de les proximitats del terme de Canyelles de direcció gairebé nord-sud. 
 
A través d’aquesta vall s’ha establert la comunicació per carretera entre Vilanova i 
la Geltrú i Vilafranca del Penedès, connectant per tant tots els fluxos entre la 
comarca del Garraf i el territori penedesenc.  
 

2.3.1 Materials estratigràfics 

 
La columna estratigràfica efectuada a la carretera C-15 que uneix Vilanova i la 
Geltrú amb Vilafranca del Penedès, entre l’autopista C-32 i el poble de Canyelles, 
està formada per una associació de fàcies d’edat Cretàcic Inferior (Mesozoic) 
compresa entre els estatges que van des del Valangià (138,5 milions d’anys) fins 
a l’Aptià (112,5 milions d’anys).  
 
El conjunt està format per materials carbonatats d’origen marí, fortament 
tectonitzats. Tal vegada, dintre de la sèrie estratigràfica, es poden diferenciar les 
següents fàcies sedimentàries:  
 

• Calcàries massives mal estratificades (mudstones) de tonalitats grises, 
amb algunes restes de mol·luscs i foraminífers planctònics (miliòlids) mal 
desenvolupats. Comprenen sobretot la base de la sèrie estratigràfica i 
s’atribueixen, segons el mapa geològic de l’IGME2, al Valangià Superior. 

 
 

                                            

2 Instituto Geológico y Minero de España, Hoja  447: Villanueva y Geltrú. Segunda serie. 1973. 

IMATGE 1. Les calcàries massives constitueixen la major part del substrat de la zona. 
 

 
 
 

• Alternança de bretxes carbonatades i calcàries massives amb petits 
fragments de rudistes i mol·luscs, atribuïdes, segons l’IGME, al Barremià. 
Cal destacar que entre els paquets de bretxes carbonatades, n’alternen 
altres de potències decimètriques –màxim 1-1,5 m– de margues ocres amb 
nòduls carbonatats. Entre els contactes d’aquests materials, sovint 
fortament tectonitzats, es desenvolupen processos de carstificació 
importants i circulació de fluids amb la formació de cristal·litzacions de 
calcita i altres mineralitzacions tals com òxids de ferro (limonita) i de 
manganès (pirolusita).  
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IMATGE 2. Les calcàries massives cretàciques estan formades sovint per restes 
fossilíferes com rudistes i gasteròpodes –ambdues a la imatge. 
 

 
 
 

• Calcàries mal estratificades (wackestones-packstones) de tonalitats grises 
amb abundants fragments de mol·luscs, rudistes ben desenvolupats i molts 
foraminífers planctònics (miliòlids) atribuïdes, segons l’IGME, a l’Aptià. 
Entre aquests nivells de calcàries, també apareixen petits nivells de 
margues ocres, que segons l’esmentat mapa geològic de l’IGME podrien 
correspondre a les fàcies de final de cicle i marcarien la discontinuïtat entre 
el Barremià i l’Aptià a partir de la qual es desenvolupa la transgressió 
marina post-aptiana. 

 
 
Discordantment per sobre de qualsevol d’aquests tres conjunts de fàcies 
sedimentàries, es desenvolupen dipòsits d’eluvions rojos quaternaris formats per 
lutites vermelles amb clastos subangulosos dispersos de composició carbonatada. 
 
 

IMATGE 3. Acumulacions i preservacions d’eluvions vora la carretera C-15, on s’hi 
observa clarament el seu color rogenc. 
 

 
 
 
De manera concreta, a la figura que segueix s’hi representa la sèrie estratigràfica 
del sector que va des de la zona on es vol emplaçar la subestació “Garraf-2” –el 
quadrant entre l’autopista del Garraf C-32 i la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova 
i la Geltrú– fins al capdamunt d’aquesta vall, ja al terme municipal de Canyelles. 
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FIGURA 6. Sèrie estratigràfica del sector, entre el paratge del Rourell i el capdamunt de 
la vall, ja al terme de Canyelles. 
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2.3.2 Estructura tectònica 

 
El conjunt de materials carbonatats d’edat Mesozoica descrits en la columna 
estratigràfica presenten cabussaments d’entre 10-35º cap al nord i resten fortament 
tectonitzats amb el desenvolupament de falles normals i clivatges molt penetrants, 
sovint perpendiculars a l’estratificació, que venen a ser plans de debilitat per on hi ha 
circulació de fluids i intensos processos de carstificació. Això, en definitiva, fa difícil 
la seva diferenciació cartogràfica en l’àrea d’estudi.    
 
A la FIGURA 7 que acompanya hom pot veure l’esquema estructural elaborat a 
partir dels afloraments del fons de la torrentera i dels talussos de la carretera, 
adaptant-ne la columna sintètica que s’ha aixecat. 
 
 
FIGURA 7. Estructura geològica general. Tall esquemàtic pel centre de la vall per on 
discorre la carretera C-15 entre la zona del Rourell i el terme de Canyelles. 
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2.3.3 Morfologia. Les formes d’erosió i l’hidrogeologia 

 
Les formes de relleu presents a la zona son relativament suaus, sense 
manifestacions clares de modelat càrstic. En aquest sentit no es presenten 
espadats ni cingleres, sinó sols vessants regulars força homogènies, incloses en 
el perfilat. 
 
Únicament als fons de les estretes valls s’hi presenten formes subhoritzontals –els 
denominats localment com fondos–, a part lògicament dels sectors convexes dels 
careners i canvis de conca. 
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Els pendents més freqüents, que ens determinen un relleu homogeni, estabilitzat i 
madur, es poden acotar segons el que es diu a la TAULA VI. 
 
 
TAULA VI. Característiques dels pendents. 
 

Pendents Valors extrems Valor més freqüent 

Tàlvegs* 3 - 10 6 

Vessants 55 - 40 45 

Crestes o carenes  2 - 12 5 
 

(*) Coneixem per tàlvegs els fons dels barrancs o torrents, o l’intersecció de 
vessants oposades. 

 
 
En quan a les formes d’erosió observables actualment, podem ressaltar 
l’estabilitat dels talussos i manifestar sols petits indicis de dissolució càrstica.  
 
L’exocarst es presenta sovint en els careners en forma de rasclers d’escolaments 
o rasclers de canaletes (denominats antigament vels de monja), tal i com es veu a 
la imatge que segueix. 
 
 
IMATGE 4. Les formes exteriors càrstiques es troben força repartides pel sector. 
 

 
 

Per la seva banda, l’endocarst sembla poc desenvolupat. Trobem cert volum de 
carstificació en els primers metres dels perfils observables en els talussos, i pot 
estar buida o reblerta de terra rosa, de calcita (salt de llop) o restes brètxics. 
 
En els inventaris de galeries subterrànies i avencs del massís del Garraf no hi 
consten, en cap cas, cavitats practicables en el terme de Vilanova. En aquest 
sentit s’han consultat les dades del Catálogo espeleológico del macizo del Garraf 
I, II i III, junt amb la informació de què disposa el Grup d’Exploracions i Recerques 
Subterrànies i l’Equip de Recerques Espeleològiques del CEC. 
 
Amb tot, una anàlisi geomorfològica dels terrenys fa preveure que la disposició de 
les torrenteres laterals sembla molt condicionada pel pas de certes alineacions 
estructurals tectòniques. 
 
En qualsevol cas, i com a nota destacada del paisatge i morfologia dels terrenys, 
remarquem el grau d’equilibri dels vessants, la manca de formes exocàrstiques 
manifestes i l’escassa profundització dels fenòmens dissolutius. Aquesta 
homogeneïtzació morfològica és producte de: 
 

• La regular estratigrafia cretàcica potent i continua –més de 300 m de 
calcàries amb poques intercalacions. 

• L’absència de grans accidents tectònics –tret dels marges de fractura ENE-
WSW– que delimiten el bloc aixecat, entre la plana de Vilanova i el bloc 
enfonsat de Canyelles. 

• La senectut o maduresa dels modelats morfològics, que configura uns 
perfils de vessants molt equilibrats. 

 
Cal remarcar que tot aquest sector, des del punt de vista hidrogeològic, forma part 
de l’aqüífer del Garraf que descarrega entre altres a l’aqüífer del pla de Vilanova. 
En conseqüència es tracta d’un medi sensible a la contaminació per abocaments 
indesitjables o perjudicials.  
 
Localment i en la vertical dels terrenys estudiats, sembla que existeix o arriba la 
denominada falca salina marina. Això es deu molt probablement a la 
sobreexplotació dels recursos d’aigües dolces que indueix progressivament a 
l’ascens d’aigües marines, fenomen tal vegada ben característic de les zones del 
litoral mediterrani on s’hi produeix una concentració d’extraccions. 
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De cares a la preservació del medi subterrani, cal tenir en compte que el grau mig 
de permeabilitat i la fondària al medi saturat poden neutralitzar possibles 
processos contaminants. Tanmateix la permeabilitat a través del carst present pot 
evacuar en fondària els elements no desitjables. 
 
De forma concreta, i per a la visualització dels principals elements tectònics, 
estratigràfics i morfològics del sector del Rourell on s’haurà de situar la nova 
subestació “Garraf-2”, vegeu el PLÀNOL I-4. MEDI FÍSIC - PUNTS DE MESURA DE 

SOROLL.  
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3. EL MEDI NATURAL 

 
3.1 La vegetació 

 

3.1.1 Zones amb vegetació espontània 

 
La comunitat dominant a la zona és la màquia de garric i margalló (Querco-
Lentiscetum), formació de port bàsicament arbustiu i de caràcter perennifoli i 
escleròfil. En aquest sentit, les espècies més característiques són el llentiscle 
(Pistacia lentiscus), el garric (Quercus coccifera), el romaní (Rosmarinus officinalis), 
el bruc d’hivern (Erica multiflora) i el margalló (Chamaerops humilis). També tenen 
una significació important l’arçot (Rhamnus lycioides), el càdec (Juniperus 
oxycedrus), el garrofer (Ceratoria siliqua) –a vegades de creixement espontani i port 
arbustiu, altres en forma arbòria i com a testimoni d’antics cultius–, així com tot un 
seguit de plantes lianoides com són l’arítjol (Smilax aspera), l’esparreguera 
(Asparagus acutifolius) o la roja (Rubia peregrina). En l’estrat herbaci hi predominen 
el llistó (Brachypodium retusum) –bàsicament–, la candelera (Phlomis lychniitis) i el 
càrritx (Ampelodesma mauritanicum). 
 
L’olivera (Olea europaea), també com el garrofer, s’escampa aquí i allà tant en la 
varietat de cultiu com en la forma salvatge –ullastre. Val a dir que la seva 
abundància cal atribuir-la en bona part a restes d’antics conreus que es feien a les 
feixes que esglaonen el conjunt del territori. Pel que fa als arbres, tot i que acostuma 
a tenir port d’arbust, hem de destacar la presència de la savina (Juniperus 
phoenicea), malgrat que al sector del Rourell on ha d’anar la nova subestació 
“Garraf-2” no n’hem localitzat cap exemplar.  
 

IMATGE 5. La màquia de garric i margalló és la comunitat característica de la zona. 
 

 
 
 
La màquia que fins ara hem descrit, però, no apareix en estat pur, sinó que tot sovint 
es confon amb bosquines calcícoles amb les que comparteix moltes espècies. 
Aquestes brolles, estats de transició cap al que serien comunitats boscoses, acaben 
consolidant-se per efecte dels reiterats incendis i de la dificultat que avui tenen les 
alzines per penetrar en un territori on hi són del tot absents. És en aquest context 
que hi trobem espècies com la gatosa (Ulex parviflorus), l’arboç (Arbutus unedo), el 
barballó (Lavandula latifolia), la farigola (Thymus vulgaris), la foixarda (Globularia 
alypum), l’estepa borrera (Cistus salviifolius), el fals aladern (Phillyrea latifolia) o 
l’aladern de fulla estreta (P. angustifolia). 
 
Als voltants del paratge on es volen construir les noves infraestructures elèctriques 
l’observador més profà hi constatarà la presència del pi blanc (Pinus halepensis), a 
vegades en disposició aïllada, altres estructurant migrades pinedes secundàries que 
en cap cas eviten que la màquia s’hi desenvolupi al seu dessota. No debades es 
tracta d’una espècie oportunista, amb pocs requeriments i que ha estat afavorida per 
l’activitat humana i la recurrència dels incendis. 
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IMATGE 6. Els margallons, prou abundosos al sector del Rourell, han de compartir espai 
amb els runams i andròmines que s’escampen aquí i allà. Val a dir que aquestes 
actuacions, fruit de la desídia i l’incivisme, afecten al conjunt de la vegetació natural 
de la zona. 
 

 
 
 
Malgrat la descripció poc o molt genèrica d’aquesta comunitat, però, el cert és que al 
sector del Rourell on es vol construir la nova subestació elèctrica la màquia de garric 
i margalló apareix força desdibuixada pels nombrosos abocaments de tota mena 
que s’hi ha fet, així com per la superposició de terres en diferents sectors. 
 
Esmentem també dins d’aquest capítol de vegetació espontània aquells espais al 
sud de la subestació Garraf-1, avui en dia ocupats per vegetació nitròfila i 
oportunista –no debades hi pasturen cavalls d’una finca veïna–, però que havien 
estat conreus en temps passats. Aquí hi podem destacar alguna figuera i ametller 
(Prunus dulcis) de bona mida, així com un exemplar de magraner (Punica granatum) 
en un marge entre dues feixes.. 
 
De forma concreta, i més enllà de les comunitats que es reflecteixen al PLÀNOL I-5. 
VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL, hom trobarà degudament localitzats els peus d’aquella 
flora de major interès pels objectius d’aquest treball al PLÀNOL I-6. FLORA SINGULAR.  
 

IMATGE 7. Al sud de Garraf-1 els antics conreus han estat abandonats, tot i que el 
procés de recuperació de la vegetació natural s’hi veu molt compromès per la pastura 
de cavalls. 
 

 
 
 

3.1.2 Espais agrícoles i conreus 

 
Els espais agrícoles i les zones de conreu tenen –en el context escènic de la zona 
on s’ha de situar la subestació– una presència significativa i a considerar des del 
punt de vista ecològic i paisatgístic. Aquests ambients, que en les darreres dècades 
han vist recular els seus dominis per raó de l’abandonament generalitzat que ha patit 
el sector primari a casa nostra, se situen al nord i a ponent de l’àmbit del Rourell. 
 
En ocasions es tracta de cultius d’oliveres, ametllers o garrofers, testimoni del que 
deurien ésser conreus àmpliament estesos per les nombroses feixes que 
s’escampem arreu, avui parcialment cicatritzades per la vegetació arbustiva. Altres 
són vinyes i hortes que se circumscriuen al petit fondal al nordest del Rourell i on s’hi 
acumulen terres eluvionars. Val a dir que per a la localització en l’espai de tots 
aquests cultius, cal veure el PLÀNOL I-5. VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL. 
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IMATGE 8. Els espais agrícoles de la zona s’estructuren en forma de terrasses. En 
alguns sectors aquestes feixes tenen amplades que amb prou feines superen el metre. 
 

 
 
 

3.1.3 Sectors revegetats 

 
A la zona situada entre el camí que mena a la masia d’en Galceran i la subestació 
“Garraf-1”, hi trobem un espai d’aproximadament 6.500 m2 que ha estat revegetat 
amb peus de pi –bàsicament–, garrofer, llentiscle i garric. Per altra part el creixement 
de la vegetació espontània ha portat a que les herbàcies hagin recobert un sòl se 
suposa que a bastament denudat en les fases immediatament posteriors a la 
construcció de l’equipament. 
 
Si bé les mides dels arbres i els arbustos plantats eren més que discretes, en el 
moment d’actualitzar aquest document –juliol de 2007– únicament resten al sector 
els pins, ja que la zona ha estat ocupada per un ramat de cavalls provinents de la 
finca veïna. La insistent pastura, a banda d’eliminar les plantacions efectuades, ha 
condicionat la presència d’una vegetació de marcat caràcter nitròfil. 
 
 
 

3.1.4 Sectors marginals i ruderalitzats 

 
Les pròpies característiques de l’espai on ens trobem i el seu emplaçament 
determinen que siguin abundants els sectors ocupats per vegetació ruderal i de 
caràcter nitròfil. El fet d’estar travessat per una via prou transitada com és la C-15 de 
Vilafranca del Penedès a Vilanova i la Geltrú així com la proximitat a poblacions i 
indrets habitats com és la mateixa població de Vilanova o les urbanitzacions del 
municipi de Canyelles, contribueixen en gran mesura a l’existència d’aquests espais 
marginals en els que s’hi barreja la vegetació primigènia amb aquella altra de caire 
oportunista que creix a redós dels abocaments i dipòsits de runes i andròmines. 
 
En aquestes zones hi predominen les bardisses –amb l’esbarzer (Rubus ulmifolius) 
com a espècie dominant–, els herbassars –amb plantes com els blets 
(Chenopodium sp.), els amarants (Amaranthus sp.) i l’ortiga petita (Urtica urens). Al 
sector del Rourell a més, tal i com es reflecteix al PLÀNOL I-6. FLORA SINGULAR, hi ha 
un petit canyar (Arundo donax) al peu d’un gran dipòsit temporal de terres. Pel 
que fa als arbres, esmentem la figuera (Ficus carica) com a espècie que també 
arriba a desenvolupar-se en alguns d’aquests indrets reblerts per terres o amb 
acúmuls de deixalles. 
 
La localització poc o molt exacta d’aquests espais marginals es pot observar al 
PLÀNOL I-5. VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL.  
 
 

3.2 La fauna 

 
La fauna de la zona és de caràcter bàsicament mediterrani i lligada als espais 
oberts. No debades la comunitat vegetal característica és la màquia de garric i 
margalló, per bé que en alguns indrets l’hàbitat apareix dominat per les pinedes 
secundàries de pi blanc i les tanques arbrades de garrofers i oliveres. Els ambients 
agrícoles –els quals podem associar, en tant que sectors també oberts, a les 
màquies i brolles abans esmentades– tenen una bona representació al nord del 
sector del Rourell, al límit de l’espai on es volen situar les infraestructures 
elèctriques.  
 
Val a dir, per altra banda, que a la zona tenen un caràcter poc marcat les 
obagues, fons de vall, torrenteres i, en general, els ambients més humitosos, els 
quals condicionen a l’ensems la presència de determinats elements faunístics 
més propis de les regions atlàntica i centreeuropea. 
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Atenent els grans grups faunístics dels quals es disposa d’informació, hom pot fer 
les consideracions i comentaris que tot seguit s’exposen. 
 

3.2.1 Els amfibis i rèptils 

 
El grup dels amfibis es veu escassament representat a la zona per raó de la 
manca de punts d’aigua poc o molt permanents. Tot i això, cal suposar la 
presència del tòtil (Alytes obstetricans), el gripau comú (Bufo bufo) i –
especialment– del gripau corredor (B. calamita).  
 
Els rèptils, per la seva part, estan representats per aquelles espècies de l’element 
mediterrani més comunes i adaptades a la insolació i l’aridesa. Es tracta del dragó 
comú (Tarentola mauritanica), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el 
sargantaner gros (Psammodromus algirus), el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la 
serp de ferradura (Coluber hippocrepis), la serp verda (Malpolon monspessulanus), 
la serp blanca (Elaphe scalaris) i la serp llisa meridional (Coronella girondica).  
 
 
IMATGE 9. La serp blanca (Elaphe scalaris) és un dels grans rèptils que podem trobar al 
sector. Aquest ofidi té una especial preferència pels marges denudats i sectors on 
poder-se assolellar. 
 

 
 
 

3.2.2 Les aus 

 
L’actual estructuració dels hàbitats i de l’espai fa prendre un especial 
protagonisme a les espècies d’aus característiques dels ambients oberts, ja siguin 
brolles i màquies, conreus, guarets, pradells secs o fruiterars. Les pinedes de pi 
blanc, bé que en alguns sectors arriben a conformar bosquetons poc o molt 
tancats, acullen una avifauna més aviat banal i que en cap cas arriba a constituir 
comunitats ornítiques forestals. 
 
Entre les aus més característiques del sector podem esmentar el siboc 
(Caprimulgus ruficollis), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), l’abellerol (Merops 
apiaster), les cogullades (Galerida cristata i G. theklae), el trobat (Anthus 
campestris), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el bitxac comú (Saxicola 
torquata), el còlit ros (Oenanthe hispanica), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), 
el tallarol capnegre (S. melanocephala), el capsigrany (Lanius senator), el 
gratapalles (Emberiza cirlus) i el sit negre (E. cia). També són habituals dels 
espais oberts i les zones de conreu i fruiterars la perdiu (Alectoris rufa), la titella 
(Anthus pratensis), el trist (Cisticola juncidis), el papamosques gris (Muscicapa 
striata), la cadernera (Carduelis carduelis), el verdum (C. chloris), el pinsà 
(Fringilla coelebs) i el passerell (Acanthis cannabina), així com el xot (Otus scops), 
el mussol comú (Athene noctua), la puput (Upupa epops) i el cruixidell (Miliaria 
calandra). 
 
Pel que fa als rapinyaires diurns que mantenen una major vinculació amb el 
territori –al marge doncs de les que es troben únicament en pas pel sector–, hem 
de fer esment del xoriguer comú (Falco tinnunculus), l’aligot (Buteo buteo), l’àliga 
marcenca (Circaetus gallicus) i, molt especialment, l’àliga cuabarrada (Hieraaetus 
fasciatus), de la qual n’hem vist en diverses ocasions una parella tant en vols 
nupcials com en actitud de caça. 
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IMATGE 10. L’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) és l’animal més característic dels 
que hom pot veure a la zona. No debades una parella que nidifica a pocs quilòmetres 
freqüenta aquest sector en tant que és part del seu territori (Foto: Xavier Parellada). 
 

 
 
 
Tanmateix als indrets on hi ha una certa cobertura arbòria ens cal citar a la tórtora 
(Streptopelia turtur), el tudó (Columba palumbus), el cucut reial (Clamator 
glandarius) i el cucut comú (Cuculus canorus), el pit-roig (Erithacus rubecula), la 
merla (Turdus merula), el tord (T. philomelos), el rossinyol (Luscinia 
megarhynchos), la bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), el botxí (Lanius 
excubitor), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), els mosquiters (Phylloscopus 
sp.), les mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus), emplomallada (Parus 
cristatus), blava (P. caeruleus) i carbonera (P. major), el raspinell (Certhia 
brachydactyla), el gafarró (Serinus serinus), l’oriol (Oriolus oriolus) i el gaig 
(Garrulus glandarius). 
 
Ja per últim, i una mica a tot arreu, fem referència al falciot comú (Apus apus), les 
orenetes comuna (Hirundo rustica) i cuablanca (Delichon urbica), la garsa (Pica 
pica), l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris) i els pardals (Passer sp.). 
 

3.2.3 Els mamífers 

 
Entre els mamífers hi són habituals el senglar (Sus scrofa) –del qual s’en veuen 
barrigades arreu– i el conill (Oryctolagus cuniculus). La guineu (Vulpes vulpes), entre 
els animals de bona mida, també és força comuna. Allà on predominen les pinàcies i 

l’ambient és més assolellat, hi trobem –en escàs nombre– l’esquirol (Sciurus 
vulgaris). Altres espècies no contrastades però de presència probable són l’eriçó 
fosc (Erinaceus europaeus) i l’eriçó clar (Atelerix algirus), el teixó (Meles meles), la 
geneta (Genetta genetta) i la mostela (Mustela nivalis). 
 
Pel que fa als micromamífers, destaquem el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), 
les musaranyes comuna (Crocidura russula) i nana (Suncus etruscus) i els ratolins 
mediterrani (Mus spretus) i domèstic (M. musculus). Entre els quiròpters podem 
esmentar la presència dels rat-penats de ferradura gran (Rhinolophus ferrum-
equinum) i petit (R. hipposideros), així com de la rata-pinyada pipistrel·la (Pipistrellus 
pipistrellus). Altres com els rats-penats de cova (Miniopterus scheribersi) o de musell 
llarg (Myotis myotis) és també probable que puguin ser detectats a la zona. 
 
 
IMATGE 11. El conill (Oryctolagus cuniculus) és especialment abundant a la zona. 
Aquest fet de ben segur té molt a veure amb l’habitual presència de les àligues 
cuabarrades al sector. 
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4. EL MEDI SOCIOECONÒMIC I EL PATRIMONI CULTURAL 
 

4.1 Els usos del sòl 

 
La zona d’estudi es troba en bona part ocupada per la màquia de garric i margalló i 
les bosquines calcícoles, sovint amb un estrat arbori de pi blanc que rarament arriba 
a conformar un ecosistema forestal. De manera concreta, al sector del Rourell on 
s’ha d’emplaçar la subestació elèctrica “Garraf-2”, aquesta vegetació espontània de 
caire arbustiu es veu esquitxada aquí i allà per elements arboris de poc port entre els 
que hi destaquen, a banda del pi blanc, l’olivera i el garrofer. 
 
Pel que fa als conreus, aquests se situen al nord del paratge del Rourell, tot 
establint-ne els límits. Es tracta bàsicament d’olivars, encara que també hi trobem 
camps d’ametllers, garrofers, un xic d’horta i un sector de vinyes.  
 
 
IMATGE 12. Els sectors agrícoles es concentren tots al nord del paratge del Rourell. 
Entre aquests hi destaquen poc menys d’1 ha de vinya disposada en feixes, en un fons 
de vall sota mateix del corral de l’Apotecari. 
 

 
 
 
A llevant de la zona on s’hi ha d’emplaçar la nova subestació elèctrica hi ha una 
gran pedrera que en bona mesura condiciona la qualitat ambiental del sector, tant 
pel constant pas de camions i el seu impacte acústic com per la contaminació 

atmosfèrica que provoca la pols que s’aixeca i que s’acaba dipositant damunt la 
vegetació. Les zones degradades amb vegetació nitròfila, esplanades, acúmuls de 
terres i runams, desmunts de carretera i altres espais discordants amb la vocació 
del sector també tenen una ocupació significativa. Ja per últim hem de fer 
referència a les dues grans vies de comunicació que delimiten pel sud i a ponent 
el paratge del Rourell. 
 
Esmentem que per a la visualització territorial d’aquests usos del sòl, hom pot 
consultar el PLÀNOL I-5. VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL.  
 
 

4.2 Règim jurídic i administratiu. Propietat del sòl 

 
Les parcel·les damunt les quals s’implanta el Pla especial, i que es poden veure 
representades al PLÀNOL I-8. PARCEL�LARI, són les que es relacionen a la Taula VII. 
També en aquesta mateixa taula s’hi indiquen les superfícies de les parcel·les, 
aquella part compresa pel Pla especial, així com a qui correspon la titularitat. Val a 
dir que en el cas de les superfícies i en cas de discrepància o conflicte, s’hi fan 
constar les mesurades pel redactors d’aquest document i no pas aquelles que 
consten als cadastres. 
 
També en relació a la titularitat, aquesta és la que recull el catàleg del cadastre de 
l’any 2004 subministrada pel propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, bé que s’hi 
han incorporat els canvis succeits darrerament amb motiu de la construcció de les 
infraestructures a la zona i que han estat comunicats per les mateixes empreses 
promotores. Recordem en relació a l’actualització de les dades dels propietaris de 
les diferents parcel·les que la modificació de la titularitat només esdevé efectiva si 
el seu propietari així ho reclama, però en cap cas aquesta es fa d’ofici després 
d’una operació de compra-venda. 
 
Respecte a la delimitació parcel·laria, aquesta s’ha obtingut a partir de la 
cartografia disponible al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
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TAULA VII. Parcel�les compreses pel Pla especial. Propietat del sòl. 

 

Polígon i 
Parcel·la 

Sup. total 
(ha) 

Sup. dins 
del PE (ha)  

Titular 
 

Pol. 5, Par. 2 4,1314 2,4143 Red Eléctrica de España, S.A 
/ Endesa Distribución 

Eléctrica, S.L.U 
Pol. 5, Par. 9006 0,1711 0,0439 Ajuntament de Vilanova          

i la Geltrú 
Pol. 5, Par. 40 0,6152 0,3010 Red Eléctrica de España, S.A 

/ Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U 

Pol. 7, Par. 1 0,6604 0,6604 Red Eléctrica de España, S.A 
/ Endesa Distribución 

Eléctrica, S.L.U 
Pol. 7, Par. 2 1,3254 0,0778 Juan José Bertran Romeu 
Pol. 7, Par. 24 2,0930 1,1082 Cantera Roca, S.A.* 
Pol. 7, Par. 9003 4,7813 0,849 Autopistes de Catalunya, S.A. 
Pol. 6, Par. 9011  0,0868 0,0526 Ajuntament de Vilanova          

i la Geltrú 
Pol. 6, Par. 25 2,2071 2,1446 Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U 

  7,6518  
 
(*) En el moment de redactar aquest document existeix un acord entre els propietaris de la 
parcel·la i l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. per tal que aquesta última adquireixi una 
banda de terreny de 5 m d’amplada tot al llarg de la subestació, on caldrà implementar mesures 
d’integració paisatgística. 
 
 

4.3 Valors culturals 

 
El Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú no situa al sector cap jaciment 
arqueològic ni tampoc cataloga cap bé patrimonial (Plànol I1 del PGO). 
Tanmateix, els elements relatius a l’arquitectura de pedra seca són omnipresents 
a l’entorn de la zona. Vegem-los: 
 

 Els marges i les parets de pedra seca 
 
Malgrat que bona part del territori on es contextualitza el paratge del Rourell es 
troba solcat per rengleres de marges de pedra seca que tenen l’objectiu de 
conformar terrasses o feixes que permetin el cultiu dels vessants, a les finques on 

s’ha de situar la subestació aquestes construccions hi són més aviat escasses. 
Així doncs, al nord de l’autopista únicament podem destacar una paret d’uns 70 m 
de llargada la qual –en sentit est-oest– s’emplaça a la banda de ponent, molt a 
prop de la carretera C-15 i delimitant un petit sector on hi abunden els garrofers. 
Tanmateix allà on s’ha aixecat Garraf-1, trobem una paret de pedra seca d’uns 
100 m entre aquesta instal·lació i el camí del Corral del Carro, una altra a la banda 
sud també d’aquesta mateixa llargada, així com una darrera al costat de llevant i 
que limita la propietat. Val a dir que aquesta última paret és de recent construcció. 
 
 
IMATGE 13. Paret de pedra seca a la parcel�la 25 del polígon 6, al nord d’allà on 
s’emplaça la subestació “Garraf-1”. 
 

 
 
 

 Les barraques de vinya 
 
Les barraques de vinya són sense cap dubte els elements constructius més 
característics de la zona. També conegudes com “mulasses”, es tracta de 
cabanes fetes amb pedra i que se situen a les diferents feixes antigament 
artigades. La seva funció era la d’arrecerar la gent que treballava al camp –
bàsicament en el conreu de la vinya, d’aquí el seu nom– així com servir de 
magatzem dels diferents estris i productes del camp. De manera més ocasional 
s’utilitzaven també com a suport a altres activitats bosquetanes i ramaderes. 
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La tècnica constructiva de les barraques de vinya –que daten en bona part dels 
segles XVIII i XIX– era senzilla i complexa a l’hora. Senzilla perquè per la seva 
edificació no calia cap altre material que la mateixa pedra que es recollia a les 
muntanyes, i complexa atès que es requeria una tècnica que fés segures i 
durables aquestes construccions –i més si considerem que no s’emprava cap 
material per relligar les diferents peces. 
 
 
IMATGE 14. Les barraques de vinya o mulasses –així és com popularment se les coneix– 
es troben a bastament repartides per la zona. La de la imatge se situa a l’interior de la 
propietat corresponent a la petita indústria que hi ha al nord del paratge del Rourell, i 
és actualment utilitzada com a magatzem o dipòsit de materials diversos. 
 

 
 
 
Malgrat que l’observació de les mulasses que hom pot veure a la zona ens 
manifesta una certa heterogeneitat en quan a dimensions, emplaçament, forma i 
possible utilitat, podem dir com a descripció d’una cabana tipus que no presenta 
altra obertura que l’entrada, que pot ser de planta cuadrada o circular –en aquest 
cas el frontal acostuma a ser pla–, així com que el sostre és recobert de terra 
relligada per vegetació –atzavares, crespinells, lliris blaus, safrà ...– que s’hi 
plantava a aquest efecte. 
 
Malgrat que en el context general de tot aquest sector entre Vilanova i el municipi 
de Canyelles hi són molt abundants aquestes construccions, a l’àrea estricte de 
treball que apareix als plànols que acompanyen aquest Pla especial només se n’hi 
localitza una. Es tracta d’una cabana de planta circular i amb el frontal planer, de 

generoses dimensions, en força bon estat, que es troba a l’interior de la finca 
d’una indústria a la banda nord del Rourell, i que és utilitzada com a magatzem 
d’andròmines i trastos (vegeu el seu emplaçament al PLÀNOL I-7. PATRIMONI 

CULTURAL I MEDI SOCIOECONÒMIC). 
 
 

4.4 Vialitat i infraestructures 

 
 Xarxa viària 

 
Hom divideix la xarxa viària de la zona en carreteres i autopistes, camins de 
primer ordre que interconnecten o travessen unitats territorials, camins de segon 
ordre que faciliten l’accés públic al medi rural i natural, camins d’accés a 
intal·lacions o equipaments, camins privats d’accés a finques –sempre a l’interior 
de propietats i d’ús exclusiu pels seus titulars–, així com tot un entrellat de petits 
camins, corriols i senders, únicament transitables a peu o en bicicleta.  
 
 
IMATGE 15. La carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú delimita el sector del 
Rourell per la banda de ponent. 
 

 
 
 
Al marge del conjunt de senders i corriols que aquí i allà travessen l’espai, la resta 
de la xarxa viària apareix convenientment representada al PLÀNOL I-7. PATRIMONI 

CULTURAL I MEDI SOCIOECONÒMIC. Pel que fa a les tipologies i característiques 
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d’aquesta vialitat, hom la pot trobar amb prou detall a la TAULA VIII que 
acompanya. 
 
 
TAULA VIII. Xarxa viària. Tipologia i característiques. 
 

Nom (1) Tipologia/vocació Dimensions (2) 

CARRETERES I AUTOPISTES  

1.- C-32 Autopista del 
Garraf 

Autopista de peatge, de doble carril en 
ambdós sentits. 

A. 40 m 

2.- C-15 d’Igualada a 
Vilanova i la Geltrú 

Carretera corresponent a la xarxa 
bàsica.  

A. 9-15 m 

CAMINS DE PRIMER ORDRE 

3.- Camí/carretera del 
Corral del Carro 

Camí asfaltat que enllaça per damunt de 
l’autopista amb la zona del Corral del 
Carro i la masia d’en Galceran. Per aquí 
dóna accés a la subestació “Garraf-1” i a 
altres camins de segon ordre que hi 
surten. És també el vial per on s’arriba a 
la pedrera Roca i a la planta de 
tractament de residus que hi ha més 
avall. Val a dir que al pas per davant de 
la subestació “Garraf-1” esdevé de terra 
durant un tram de 180 m. 

A. 6 m 

CAMINS SECUNDARIS  

4.- Camí perimetral a la 
pedrera Roca 

Camí de terra que parteix del camí del 
Corral del Carro. S’enfila pel pendent de 
la muntanya i ressegueix el límit nord de 
la pedrera fins arribar a la línia de terme. 

A. 3-4,5 m 

5.- Camí del Rourell Camí d’accés als espais agrícoles i a les 
àrees d’activitat del Rourell. Després de 
bifurcar-se, un dels ramals arriba fins a 
les vinyes de sota el corral de 
l’Apotecari. L’altre camí, molt més 
fressat, esdevé l’accés als descampats 
de ferrovellers que hi ha a la zona. 

L. 194 + 449 
(a), 378 (b) m 

A. 2-5 m 

6.- Camí a la masia d’en 
Samà 

Camí que dóna accés, entre d’altres, a 
un grup d’habitatges i a la masia d’en 
Samà, ja en direcció al nucli de 
Vilanova. 

A. 3 m. 

CAMINS D’ACCÉS A INSTAL ·LACIONS O EQUIPAMENTS  

7.- Camí d’accés a 
instal·lació 

Accés a una petita construcció que 
probablement aculli una instal·lació de 
proveïment –dipòsit– o de serveis. 

L. 45 m 

A. 3,5 m 

Nom (1) Tipologia/vocació Dimensions (2) 

CAMINS PRIVATS D ’ACCÉS A FINQUES O PROPIETATS  

8.- Camí d’accés a 
habitatge 

Camí a l’interior d’una propietat 
convenientment tancada, d’accés a un 
habitatge i zona d’aprofitament agrícola. 

L. 43 m 

A. 2,5 m 

9.- Camí d’accés a 
indústria –Productos 
Albi, S.L. 

Camí emporlanat a l’interior d’una 
propietat tancada, d’accés a una petita 
instal·lació industrial. 

L. 80 m 

A. 4,5 m 

10.- Camí d’accés a 
indústria –Productos 
Albi, S.L. 

Camí emporlanat a l’interior d’una 
propietat tancada amb una cadena, 
d’accés a una petita instal·lació 
industrial. 

L. 65 + 71 m 

A. 4,5 m 

11.- Camí d’accés al 
Corral del Carro 

Camí asfaltat que ens porta fins a la part 
de dalt del Corral del Carro. 

A. 3,5 m 

12.- Camí d’accés al 
Corral del Carro 

Camí asfaltat que ens porta fins a la part 
de baix del Corral del Carro. 

A. 3,5 m 

 
(1) El codi es correspon amb el que s’utilitza al PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI SOCIOECONÒMIC.  
(2) Es consideren la longitud (L) –només quan és possible o transcendent– i l’amplada (A). 

 
 

 Infraestructures 
 
En allò que fa a les infraestructures –hom considera només les de recorregut 
aeri–, la zona d’estudi és travessada en direcció N-S i a llevant de la carretera C-
15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú, per la línia d’alta tensió de 110 kV Garraf–
Moja. També al sud de l’àmbit i en sentit W-O hi trobem dues altres esteses de 
100 kV, cadascuna d’elles a la vegada amb dos circuits. Els que venen de ponent 
i arriben fins a Garraf-1 es denominen Garraf-1–Geltrú i Garraf-1– Altafulla, 
mentre que els que van cap a llevant són Garraf-1– Sant Pere de Ribes i Garraf-
1–Sant Boi. 
 
Una altra línia –ara de mitjana tensió– és la que tot just creua al sud del sector del 
Rourell. Aquesta estesa elèctrica presenta una derivació que distribueix corrent 
elèctric a la indústria química Productos Albi, S.L. i a l’habitatge a prop seu. 
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IMATGE 16. En l’actualitat la zona és travessada en sentit N-S per la línia de 110 kV 
Garraf - Moja, suportada per un torres metàl�liques d’alçades que oscil�len entre els 18 
i els 25 m. 
 

 
 
 
Ja per últim, esmentem que enfront mateix de la subestació “Garraf-1” i en sentit 
E-O, hi discorre una línia del servei de telefònica. 
 
Val a dir que el conjunt d’aquestes infraestructures elèctriques es troben 
convenientment representades al PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI 

SOCIOECONÒMIC. 
 
 

4.5 Construccions i habitatges 

 
La zona que hom considera en aquest estudi acull algunes construccions de 
tipologia prou diversa. Si bé algunes d’aquestes construccions i habitatges 
mantenen estats de conservació i entorns mitjanament dignes, altres tanmateix es 
troben en un clar estat d’abandó o configuren escenaris paisatgístics gens 
compatibles amb la vocació que la normativa urbanística atorga a aquest sector 
del territori.  
 
Unes i altres construccions es troben oportunament caracteritzades a la taula que 
acompanya, així com emplaçades en l’espai al PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I 

MEDI SOCIOECONÒMIC.  

TAULA IX. Construccions i habitatges a la zona del Rourell i espais annexes. 
Característiques i estat de conservació. 
 

Denominació (tipus d’obra)  

(1) 
Característiques/estat de conservació 

A (caseta d’instal·lació) Petita construcció de forma cúbica, que molt 
probablement dóna cobertura a una instal·lació de 
proveïment o de serveis (subministra d’aigua, 
electricitat ...). 

B (caseta d’instal·lació) Petita construcció de forma cúbica dins de la Pedrera 
Roca,, que molt probablement dóna cobertura a una 
instal·lació de proveïment o de serveis (subministra 
d’aigua, electricitat ...). 

C (casetes i construccions de 
suport) 

Conjunt de construccions de petit i mitjà volum a 
l’interior de la pedrera Roca, amb funcions de suport 
a l’activitat industrial que s’hi desenvolupa. 

D (habitatge en ús) Habitatge de dimensions mitjanes, de planta i pis, 
amb la coberta planera a manera de terrassa. A 
banda de la construcció principal, de forma cúbica, té 
altres volums menors annexats. L’obra dóna suport a 
un seguit d’activitats agrícoles que formen part de la 
mateixa finca –fruiterars, vinya, horta ... 

E (indústria - Productos Albi, 
S.L.) 

Petita indústria química amb diversos volums 
construïts i a diferent nivell, a la qual s’hi accedeix per 
dos vials asfaltats a l’interior de la finca. Els 
encontorns de la instal·lació apareixen força 
desendreçats, amb presència de fustes, ferralles, 
tancs i andròmines diverses que afecten molt 
negativament el paisatge. 

F (cobert i explanada) Cobert en precari i en estat de semiabandó, amb una 
gran superfície cimentada. El conjunt es troba 
envoltat per una tanca d’obra. 

G (caseta d’instal·lació) Petita construcció de forma cúbica, amb un sol accés. 
De ben segur acull una instal·lació de proveïment o 
de serveis (subministra d’aigua, electricitat ...). 

H (subestació elèctrica) Subestació elèctrica amb caseta de serveis al seu 
interior. Tancament perimetral. 

I (habitatge en ús) Habitatge –masia d’en Galceran– de bones 
dimensions, amb volums annexes, espais enjardinats 
i altres construccions de suport a les activitats que 
s’hi porten a terme. Al lloc hi ha també una granja de 
conills i un activitat de pupilatge de cavalls 

 
(1) Les lletres són les que es corresponen també amb les del PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI 

SOCIOECONÒMIC. 
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4.6 Activitats econòmiques 

 
Les iniciatives econòmiques que es realitzen a la zona del Rourell i espais 
annexes són, a banda d’una petita activitat agrícola de caràcter més aviat 
residual, aquella que es desenvolupa a la indústria química Albi, els descampats 
on s’hi efectuen treballs de ferroveller, així com la de tipus extractiu que 
caracteritza a la pedrera Roca. 
 
Val a dir que el conjunt d’aquestes activitats tenen un component força agressiu 
amb el medi que les acull, ja sigui per ser impròpies o simplement il·legals, ja sigui 
perquè la mateixa naturalesa del negoci atempta per definició contra el seu suport 
físic. Si bé totes tres són igualment destacables, fem un incís especial en la 
pedrera Roca, atès que el constant tràfic de camions de gran tonatge és en bona 
part responsable de la contaminació atmosfèrica que hi ha a la zona així com del 
seu impacte damunt la vegetació.  
 
Tanmateix al sector sud podem destacar una activitat de granja cunícola i de 
pupilatge de cavalls, ambdúes a la Masia d’en Galceran. 
 
 

4.7 Planejament urbanístic 

 
El sector del Rourell on s’ha d’emplaçar la nova subestació “Garraf-2” té la 
qualificació de sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció segons el Pla 
General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la Geltrú. Així doncs, tot l’àmbit 
s’inclou dins la zona de Protecció Natural i Paisatgística (clau 23).  
 
Atenent a l’articulat del propi PGOU del municipi, es tracta de sòls no 
urbanitzables, forestals o reforestables, que per les seves condicions naturals han 
de ser objecte d’una especial protecció, impedint les actuacions que puguin 
perjudicar els seus valors forestals, paisatgístics i naturals. En relació al règim 
urbanístic, és important destacar que el propi planejament del municipi remet al 
Pla especial que ha de regular la implantació de l’estació elèctrica del Garraf, així 
com també al Pla especial que ha de fixar les condicions d’ús, explotació i 
restauració de la pedrera Roca. 
 
Per la seva banda, els terrenys al sud de l’autopista C-32 són qualificats com de 
sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b), el qual es defineix com aquell de 
naturalesa agrícola i forestals que per les seves condicions naturals i 

paisatgístiques ha de ser objecte d’especial protecció, impedint-se les actuacions 
que puguin perjudicar els seus valors. Per a la visualització de la qualificació 
urbanística establerta pel Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, vegeu el PLÀNOL I-9. PLANEJAMENT URBANÍSTIC.  
 
Val a dir també que de manera específica el Pla General d’Ordenació del municipi 
de Vilanova i la Geltrú determina unes Unitats de Paisatge, i que els terrenys 
inclosos per aquest Pla especial es corresponen amb els polígons de la Font d’en 
Bonet (núm. 16) i del Mas Galceran (núm. 2) –vegeu el PLÀNOL I-10. UNITATS DE 

PAISATGE.  
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1. DETERMINACIONS PER A LA REGULACIÓ DELS USOS DEL 

SÒL I LES ACTIVITATS 
 
D’acord amb els antecedents i la justificació, les bases jurídiques i els objectius 
que s’esmenten en el capítol referent a la presentació del Pla especial i els seus 
aspectes previs, i en el desplegament de la part dispositòria d’aquest document 
de planificació, es redacta la present normativa atenent els criteris i 
determinacions que segueixen. 
 
 

1.1 Règim urbanístic 

 
El règim urbanístic de l’àmbit és el que determina de forma prèvia el Pla General 
d’Ordenació del municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual qualifica el conjunt de 
l’àmbit del Pla especial com de sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció 
(clau 23) i sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b). Es tracta de sòls no 
urbanitzables, forestals o agraris, que per les seves condicions naturals han de 
ser objecte d’una especial protecció, impedint les actuacions que puguin 
perjudicar els seus valors forestals, agrícoles, paisatgístics i naturals. Malgrat 
això, és però el propi planejament del municipi el que fa constar la necessitat 
d’elaboració d’un Pla especial que reguli la implantació a la zona de l’estació 
elèctrica del Garraf, a banda també d’un altre Pla especial que acabi fixant les 
condicions d’ús, explotació i restauració de la pedrera Roca. 
 
Així doncs, sens perjudici d’aquesta qualificació urbanística que ja estableix una 
protecció bàsica de la zona, el planificador té per objectiu, entre d’altres, ordenar 
els nous usos i activitats que es pretenen al sector, i de manera específica la 
construcció d’una subestació elèctrica de transformació i distribució així com les 
corresponents línies d’entrada i sortida. Això es farà establint la regulació per a la 
implantació de la subestació elèctrica “Garraf-2”, alhora que establint un règim 
transitori per a la subestació “Garraf-1” i preveient el destí final de l’espai avui 
ocupat per aquesta subestació “Garraf-1” quan hagi estat desmantellada.  
 
Val a dir que aquests nous usos s’han d’implementar en el territori en 
concordança amb la seva naturalesa i vocació de sòl a preservar, protegint els 
valors naturals i de tot ordre del sector i assegurant una correcta integració 
paisatgística del conjunt d’equipaments. 
 

1.1.1 Preservació dels valors i dels recursos 

 
La normativa del Pla especial farà un particular esforç en identificar elements 
valoritzables des del punt de vista escènic i ambiental com ara són tipologies 
paisatgístiques, comunitats vegetals així com espècies de la flora i la fauna. Per 
tots aquests elements el Pla especial establirà garanties específiques de 
conservació i potenciació. 
 
Aquesta valorització es farà igualment extensiva als aspectes o elements culturals 
i socioeconòmics que contribueixin a ressaltar la personalitat del territori, el seu ús 
públic i el gaudi col·lectiu, així com el reconeixement de les formes de vida 
lligades secularment a l‘explotació sostenible del medi i dels recursos. 
 

1.1.2 Regulació dels usos 

 
Atenent les determinacions establertes d’antuvi pel planejament general del 
municipi així com la gènesis i els objectius ja enunciats d’aquest Pla especial, els 
usos que de manera genèrica podran ser admesos són els de caràcter agrícola, 
els d’interès públic d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme –
entre els quals hi considerarem les instal·lacions elèctriques de transformació i 
distribució–, les activitats d’educació ambiental, culturals o de valorització del 
patrimoni etnològic i les de senderisme i cicloturisme, així com també les 
construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 
 
Tanmateix n’hauran de quedar excloses aquelles activitats contemplades a la 
normativa urbanística i al Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). 
 
De manera específica i en relació als usos agrícoles, es mantindran aquells 
preexistents i es permetrà el cultiu en zones degradades o necessàries per a la 
integració paisatgística de les instal·lacions, tot i que en cap cas serà oportú 
artigar àrees ocupades per la comunitat de màquia de garric i margalló. 
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1.1.3 Vialitat i infraestructures 

 
Amb l’objectiu d’evitar tant com sigui possible la fragmentació del territori, es 
limitarà l’obertura de nova vialitat només a aquella que vingui contemplada en un 
Pla especial o en qualsevol altre programa de l’administració. Pel cas de nous 
camins –i llevat que normativa sectorial o raons tècniques o de seguretat 
aconsellin el contrari–, la plataforma serà sempre de grava o materials triturats 
d’origen mineral i amb amplades mai superiors als 4 m. 
 
De manera específica i pel que fa al camí del Rourell que es veurà interseccionat 
per la construcció de les noves infraestructures elèctriques, es garantirà la seva 
restitució mitjançant la cessió gratuïta dels espais necessaris en terrenys titularitat 
del promotor del Pla especial, sempre segons el que determinin els corresponents 
estudis ambientals i paisatgístics. 
 
En referència a les actuals o futures subestacions elèctriques situades dins l’àmbit 
del Pla especial, aquest delimitarà amb el millor ajustament possible els sectors 
amb capacitat per acollir-les. També, pel que fa als suports de les esteses, s’en 
fixarà un nombre màxim. 
 

1.1.4 Construccions 

 
Pel seu valor etnològic i en tant que elements estructuradors d’una determinada 
tipologia paisatgística a preservar, hom garantirà igualment la conservació i 
recuperació de les construccions efectuades amb la tècnica de la pedra seca, tal 
vegada conformadores del patrimoni cultural del sector. Tanmateix, pel que fa a 
les altres construccions preexistents, i d’acord amb la vocació de la zona ja 
recollida en el planejament general del municipi, es consideraran volums 
disconformes però compatibles.  
 
Tota altra nova construcció es regularà a traves de la normativa urbanística  i el 
Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). 
 
 
 
 

1.2 Zonificació 

 
La normativa d’aquest Pla especial zonifica el conjunt de l’àmbit atenent (1) 
aquells espais estrictament necessaris per acollir les subestacions elèctriques, (2) 
la banda de connexió entre ambdós equipaments pel pas de les esteses, (3) tots 
aquells sectors necessaris per al manteniment de les comunitats naturals de 
creixement espontani o bé per a una correcta mimetització de les infraestructures 
en el que és el seu marc escènic i (4, 5) per aquell espai ocupat per l’autopista C-
32 i la futura carretera C-15, tant per la seva zona de domini públic com pels 
terrenys expropiats fora d’aquesta. 
 
De manera concreta es tracta de: 
 

• Subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures elèctriques de 
transformació i distribució (lletra A). 
 

• Subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals de 
distribució elèctrica (lletra B). 

 

• Subzona de preservació de les comunitats naturals i d’apantallament de les 
infraestructures (lletra C). 

 

• Subzona de sistema viari, que comprèn la zona de domini públic de la 
l’autopista C-32 i la futura carretera C-15 (lletra V). 

 

• Subzona de reserva viaria que comprèn els terrenys expropiats per la 
construcció de l’autopista C-32 i la futura carretera C-15, però que no formen 
part del domini públic (lletra R). 

 
Val a dir que les subzones ho són per cadascuna de les claus (23 i 18b) 
establertes pel PGOU del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
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Les superfícies d’aquestes subzones i dels sistemes de vialitat pública en el 
Pla especial són les que segueixen: 
 

 Sup (m 2) % 

SUBZONA DE RESERVA PER A USOS VINCULATS A 
INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES DE TRANSFORMACIÓ I 
DISTRIBUCIÓ (LLETRA A) 

5.900 7.71 

SUBZONA DE CORREDOR DE SERVEIS ASSOCIATS A 
INFRAESTRUCTURES LINIALS DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
(LLETRA B) 

10.699 13.98 

SUBZONA DE PRESERVACIÓ DE LES COMUNITATS NATURALS 
I D’APANTALLAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES (LLETRA C) 

47.594 62.20 

SUBZONA DE SISTEMA VIARI (LLETRA V) 

SUBZONA DE RESERVA VIARIA (LLETRA R)  

10.856 

1.496 

14.19 

1.92 

 76.518 100 
 
 
 

1.2.1 Subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures 

elèctriques de transformació i distribució 

 
Es consideran subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures 
elèctriques de transformació i distribució aquells espais amb capacitat per 
admetre en part o bé en la totalitat del seu àmbit una d’aquestes instal·lacions. 
També podran acollir el pas del cablejat necessari per a l’entrada i sortida del 
subministra. 
 
Es fa oportú aclarir que la consideració de la subestació “Garraf-1” en aquest Pla 
especial en cap cas ha d’afectar el caràcter provisional de la llicència amb que fou 
construïda dita instal·lació. En aquest sentit, l’exhauriment de la llicència 
provisional que permeté llur construcció ha de comportar l’assumpció o reubicació 
de la seva funcionalitat dins l’àmbit de la nova subestació elèctrica “Garraf-2”. En 
qualsevol cas, l’espai ara ocupat haurà de ser objecte d’una proposta específica 
de restauració ambiental que potencii la recuperació de la màquia de garric i 
margallò o bé l’activitat agrícola fonamentada en el cultiu d’espècies tradicionals 
de la zona. 
 

1.2.2 Subzona de corredor de serveis associats a infraestructures 

linials de distribució elèctrica 

 
Es consideran subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals 
de distribució elèctrica aquells espais amb capacitat per admetre el pas de les 
línies elèctriques depenents o que interconnecten les subestacions de 
transformació i distribució previstes en aquest Pla especial. En conseqüència 
l’àmbit podrà també acollir els corresponents suports en el cas que les connexions 
siguin aèries. 
 
Dins d’aquest àmbit, i sostrets els actuals espais agrícoles, les àrees d’ocupació 
dels suports de les línies elèctriques, la vialitat i les seves zones de servitud, així 
com les construccions i usos preexistents i legalment establerts, la resta de l’espai 
caldrà que es destini a la recuperació i potenciació de la màquia de garric i 
margalló o bé, si s’escau, a la implementació de mesures d’integració paisatgística, 
sempre sens perjudici del que determina el Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel 
qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona 
d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció 
d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions. 
 

1.2.3 Subzona de preservació de les comunitats naturals, 

manteniment de les activitats agrícoles tradicionals i 

d’apantallament de les infraestructures 

 
Es considera subzona de preservació de les comunitats naturals, manteniment de 
les activitats agrícoles tradicionals i d’apantallament de les infraestructures tots 
aquells espais els quals tenen per funció mantenir i potenciar les formacions 
vegetals de màquia de garric i margalló així com els cultius agrícoles tradicionals 
o bé articular propostes de mimetització escènica i paisatgística en relació a les 
diferents infraestructures que se situin al sector. 
 
Val a dir que el manteniment i recuperació de la comunitat de màquia de garric i 
margalló es considerarà prioritari arreu de l’àmbit, de tal manera que aquesta 
només podrà ser suplantada en aquells indrets on s’hi trobin o s’hi acabin bastint 
terrasses com a resultat d’un programa de restauració ambiental i paisatgística, 
sempre amb l’objectiu d’emmascarar infraestructures i construccions. 
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També en aquest sector hi discorrerà la nova vialitat en restitució del camí del 
Rourell afectat així com els diferents accessos a les instal·lacions elèctriques de la 
zona, sempre segons allò que determinin els corresponents estudis ambientals i 
paisatgístics. 
 
De manera específica i al sud de l’autopista C-32 del Garraf, els espais amb 
aquesta classificació acullen en l’actualitat la subestació elèctrica “Garraf-1”. Atès 
el que determina el Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en el seu 
article 90 –i que preveu una sola subestació a la zona–, els sòls ocupats per 
aquesta infraestructura mantindran la seva ocupació provisional i no consolidaran 
drets urbanístics, de tal manera que tant les edificacions com les instal·lacions i 
els usos avui presents restaran fora d’ordenació.  
 

 

1.2.4 Subzones de sistema viari i reserva viaria de l’autopista C-

32 i futura carretera C-15, per a la zona de domini públic 

d’aquestes vies i els terrenys expropiats per a la seva 

construcció, que no formen part del domini públic. 

 
La subzona de Sistema Viari comprèn la zona de domini públic de l’autopista C-32 
i de la futura carretera C-15, en els termes que estableixen la Llei 7/1993, de 30 
de setembre, de carreteres (vigent durant l’elaboració del Pla) i el Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Carreteres. 
 
La subzona de Reserva Viaria comprèn els terrenys expropiats per la construcció 
de l’autopista C-32 i de la futura carretera C-15, però que no formen part del 
domini públic d’aquestes vies. 
 
La utilització d’aquestes zones es regeix per allò que estableixen la Llei 7/1993, 
de 30 de setembre, de carreteres (vigent durant l’elaboració del Pla) i el Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Carreteres. 
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2. CONDICIONS PER LA LLICÈNCIA, GARANTIES I 

DISCIPLINA URBANÍSTICA. COMPROMISOS DEL 

PROMOTOR 
 
Les actuacions sobre el conjunt de l’àmbit d’aquest Pla especial estaran 
supeditades a l’obtenció de la llicència municipal en els casos que especifica 
l’article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. La seva tramitació i procés –en el cas que sigui 
necessari–  seguiran les condicions dels articles 48, 49, 50, 51 i 180 del mateix 
decret, que estableixen el procediment per a l’autorització de determinades obres i 
usos en el sòl no urbanitzable. 
 
Per l’obtenció de la llicència municipal el promotor haurà d’aportar,  
complementàriament a la documentació prevista per la legislació vigent, un aval 
bancari que garanteixi en la seva totalitat la restauració ambiental i paisatgística 
del conjunt de l’àmbit i les seves possibles sancions. Aquest aval només es 
retornarà previ l’obtenció d’un certificat municipal conforme les obres estan 
realitzades correctament.  
 
En relació a la disciplina urbanística, la tipificació de les infraccions i el règim 
sancionador, s’aplicarà el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i de manera concreta allò 
explicitat al seu Capítol III.  
 
Ja per últim, i en allò que fa als compromisos del promotor del Pla especial –a 
banda de l’ajustament i correcta execució dels treballs de restauració ambiental i 
paisatgística que determinin els estudis corresponents–, es considerarà de 
manera explícita la restitució de la vialitat afectada del camí del Rourell, la qual es 
farà per cessió gratuïta i sense condicions a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en terrenys titularitat de l’esmentat promotor.   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Normes – 
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Capítol I. Marc legal, àmbit, vigència, aprovació i  
desplegament 

 
 
Article 1. Marc legal 
 
El present Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i 
“Garraf-2” i les seves línies de transport, es redacta d’acord amb:  
 

• La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
• El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme. 

• El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei  
d'urbanisme. 

• Els reglaments de planejament, gestió i disciplina urbanística aprovats, 
respectivament, pels Reials Decrets 2159/1978, 3288/1978 i 2187/1978. 

• Els articles del Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 9/1981 
sobre Protecció de legalitat urbanística i el Reglament per al desplegament i 
l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de 
l’ordenament urbanístic de Catalunya, aprovats respectivament pels Decrets 
308/1982 i 146/1984.  

• La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 
Qualsevol referència del present Pla especial a la legislació urbanística vigent s’ha 
d’entendre en aquest marc. 
 
Article 2. Definició i àmbit 
 
1.  La definició de sòl no urbanitzable pel conjunt de l’àmbit d’aquest Pla 

especial es fa d’acord amb allò que estableixen l’article 32 del Títol segon del 
Capítol I del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, així com la sentència del Tribunal 
Constitucional d’11 de juliol de 2001. 

2. L’àmbit d’aquesta normativa és el que es llegeix a l’apartat 1.2 de la Memòria 
informativa del present Pla especial i que es troba representat al PLÀNOL I-3. 
ÀMBIT. De forma gràfica també apareix als plànols ambientals (sèrie A) –
quan s’escau– i d’ordenació (sèrie O).  

 

3. En tot cas, explicitar que resta al marge de l’àmbit del Pla especial i de la 
normativa associada aquell espai en el qual l’empresa Red Eléctrica de 
España, S.A. té previst ubicar la subestació de transport de 400 kV “Garraf”. 
Aquesta subestació se situarà a la “finestra” que el propi Pla especial dibuixa 
al seu si, malgrat que aquests límits interiors es podran ajustar si cal com a 
conseqüència del replanteig final de dita infraestructura en el terreny.  

 
Article 3. Finalitat i objectius. Vinculacions func ionals de l’espai 
 
1.  La finalitat d’aquesta normativa és la de regular els usos del sòl i les 

activitats existents i futures en l’àmbit de què és objecte.  
 
2. El Pla especial ordena l’activitat humana i el patrimoni físic, natural i cultural, 

així com el context socioeconòmic, a fi i efecte de garantir la preservació, 
potenciació i restabliment dels valors de la zona i vetllar per la durabilitat del 
territori. De forma concreta, els objectius que es persegueixen són: 

 

• Ordenar els nous usos i activitats que es pretenen al sector, i de manera 
específica la construcció d’una subestació elèctrica de transformació i 
distribució així com les corresponents línies d’entrada i sortida. 

• Establir la regulació per a la implantació de la subestació elèctrica “Garraf-
2”, alhora que establir un règim transitori per a la subestació “Garraf-1”, i 
preveure el destí final de l’espai avui ocupat per aquesta subestació 
“Garraf-1” quan hagi estat desmantellada. 

• En concordança amb la seva naturalesa i vocació de sòl a preservar, 
protegir els valors naturals, paisatgístics i socioeconòmics del sector, 
establint els usos que hi són compatibles i incompatibles. 

• Vetllar per a una correcta integració paisatgística del conjunt 
d’instal·lacions elèctriques i les seves línies de transport. Aquests nous 
usos, a l’ensems, han de generar dinàmiques proactives de recuperació 
dels valors naturals, paisatgístics i culturals de la zona. 

• Promoure la valorització de l’espai, tant pels seus recursos naturals com 
per l’ús social que se li ha d’assignar. 

 
3. Malgrat l’àmbit ja establert i al qual és d’aplicació la present normativa, és 

oportú assenyalar de forma explícita la vinculació funcional del conjunt del 
paratge del Rourell i espais annexes amb els quals conforma una mateixa 
unitat ambiental i paisatgística. Tot objectiu que es proposi en l’àmbit estricte 
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d’aquest Pla especial haurà de tenir en compte aquestes interrelacions, els 
efectes derivats i les sinèrgies possibles.  

 
Article 4. Contingut i interpretació 
 
1.  El present Pla especial consta de la documentació següent: 
 

Presentació del Pla especial. Aspectes previs 
Memòria informativa 
Memòria d’ordenació 
Normes 
Informe de sostenibilitat ambiental (en document annex) 
Estudi d’integració paisatgística (en document annex) 

Plànols (d’informació –sèrie I–, ambientals –sèrie A–, d’ordenació –sèrie O–) 
 

2. Aquest Pla especial es redacta d’acord i a partir de les determinacions que 
de caràcter bàsic estableix l’actual normativa urbanística (PGOU) del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. En cas de produir-se contradiccions en la 
regulació del sòl i els usos entre diferents documents normatius, prevaldrà la 
determinació que impliqui nivells més alts de protecció del territori i dels seus 
valors patrimonials, tothora amb criteris sostenibilistes i de durabilitat dels 
recursos. Pel que fa a la possible contradicció entre referències gràfiques i/o 
escrites, prevaldrà aquella que es precisi amb major detall. En qualsevol cas, 
es consideraran les disposicions de les regles d’interpretació del planejament 
urbanístic que estableix l’article 10 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
3. Les possibles referències d’aquesta normativa a la “legislació sectorial 

vigent”, “administració competent” o “administració actuant” s’entenen 
respecte de l’ordenament jurídic vigent a Catalunya, segons correspongui a 
cada matèria i en cada moment (legislació comunitària, estatal, autonòmica o 
local). 

 
Article 5. Efectes 
 
1.  Tant les administracions públiques com els particulars resten obligats al 

compliment de les disposicions que conté aquesta normativa. 
 
2. Als efectes del que es diu al punt anterior, són determinacions de caràcter 

normatiu les contingudes en aquestes Normes d’ordenació i als Plànols 

d’ordenació. Els plànols d’informació també seran vinculants quan així s’hi 
remetin –i per aspectes concrets– les Normes d’ordenació. 

 
Article 6. Executivitat, vigència i revisió 
 
1.  Les determinacions d’aquesta normativa seran executives a partir de la seva 

publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord de 
l’aprovació definitiva. 

 
2. La vigència d’aquesta normativa és indefinida mentre no es produeixi la seva 

revisió, sense perjudici de les modificacions de caràcter puntual que es 
puguin dur a terme. 

 
Article 7. Aplicació i desenvolupament 
 
1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és l’administració actuant que ha 

d’exercir les competències urbanístiques per fer efectiva l’aplicació i el 
desenvolupament del Pla especial. En concret, totes les actuacions que 
aquestes normes sotmeten a llicència o aprovació municipal hauran de 
seguir aquest tràmit de sol·licitud d’acord amb la legislació vigent 

 
2. L’Ajuntament del Vilanova i la Geltrú, si és el cas, cercarà el suport de les 

administracions competents en cada àmbit sectorial per poder portar a terme 
la tasca establerta al punt anterior, així com per arribar a garantir la correcta 
gestió i transformació del territori d’acord amb el que determina aquest Pla 
especial. 
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Capítol II. Disposicions generals 
 
 
Article 8. Llicència municipal 
 
Les actuacions sobre el conjunt de l’àmbit d’aquest Pla especial estaran 
supeditades a l’obtenció de la llicència municipal en els casos que especifica 
l’article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. La seva tramitació i procés –en el cas que sigui 
necessari–  seguiran les condicions dels articles 48, 49, 50, 51 i 180 del mateix 
decret, que estableixen el procediment per a l’autorització de determinades obres i 
usos en el sòl no urbanitzable. També caldrà ajustar-se a allò que explicita l’article 
9 que segueix. 
 
Article 9. Garanties per la correcta restauració am biental i paisatgística  
 
Per l’obtenció de la llicència municipal el promotor haurà d’aportar,  
complementàriament a la documentació prevista per la legislació vigent, un aval 
bancari que garanteixi la restauració ambiental i paisatgística del conjunt de 
l’àmbit i les seves possibles sancions. L’import d’aquest aval serà el corresponent 
al 100% del valor de les obres a garantir. Pel que fa al retorn de l’aval, això es farà 
efectiu previ l’obtenció d’un certificat municipal conforme les obres estan 
realitzades correctament.  
 
En el cas de la sol·licitud de llicència municipal per a la construcció de la 
subestació “Garraf-2”, a més, el  promotor haurà d’aportar la justificació tècnica 
que acrediti que aquesta subestació assoleix la funcionalitat de la subestació 
“Garraf-1”, i l’aval bancari al que es refereix aquest article haurà de garnatir les 
obres de desmantellament de la subestació “Garraf-1”, així com la restauració de 
l’espai que actualment ocupa.  
 
Article 10. Infraccions urbanístiques i règim sanci onador 
 
En relació a la disciplina urbanística, la tipificació de les infraccions i el règim 
sancionador, s’aplicarà el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i de manera concreta allò 
explicitat al seu Capítol III.  
 

Article 11. Avaluació d’impacte ambiental 
 
1. L’avaluació d’impacte ambiental en l’àmbit d’aquesta normativa ve regulada 

per la legislació sectorial vigent. De forma concreta ens referim a: 
 

• Decret 114/1988, de 7 d'abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RDL 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental. 

• RDL 1/2008, de 11 de enero, que aprueba el texto refundido de la ley de 
evaluación de impacto ambiental. 
 

 
Article 12. Paisatge, hàbitats i espècies d’especia l protecció 
 
1. D’entre les tipologies paisatgístiques identificades a la zona, aquest Pla 

especial destaca les següents: 
 

• Els vessants aterrassats o amb feixes, conformats a partir de marges de 
pedra seca, ja estiguin artigats o bé ocupats per la vegetació espontània. 

• El paisatge dominat per la màquia, esparsa, de port bàsicament arbustiu i 
lliure d’elements arboris oportunistes com són les pinàcies. 

 
2. D’entre els hàbitats i comunitats identificades a la zona, aquest Pla especial 

destaca la màquia de garric i margalló (Querco-Lentiscetum). 
 
3. D’entre les espècies vegetals identificades a la zona, aquest Pla especial 

destaca les següents: 
 

• El margalló (Chamaerops humilis). 

• El càdec (Juniperus oxycedrus). 
 
4. D’entre les espècies animals identificades a la zona, aquest Pla especial 

destaca les següents: 
 

• Tots els amfibis. 
• La serp de ferradura (Coluber hippocrepis). 

• L’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). 
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5. Es vetllarà especialment per la conservació i la potenciació de les tipologies 
paisatgístiques, les comunitats vegetals així com les espècies de la flora i 
fauna esmentades als punts anteriors. Tanmateix, es tindran especialment 
en compte aquestes tipologies paisatgístiques, comunitats vegetals i 
elements de la flora i la fauna, en aquelles tasques de restauració que 
l’informe de sostenibilitat ambiental i l’estudi d’integració paisatgística 
determinin en el marc d’aquest Pla especial. 

 
 Referent a les resta d’hàbitats i espècies, se seguiran les directius de gestió i 

conservació que estableix en cada cas la legislació sectorial vigent. 
 
6. Els arbres aïllats enmig la màquia s’hauran de conservar sense distinció 

d’espècies, sempre i quan no es tracti de plantes al·lòctones o de jardineria. 
Excepcionalment, i prèvia sol·licitud i autorització per part de l’administració 
competent, es podran tallar per motius sanitaris o de risc (mort de l’individu, 
control de plagues i malalties o risc de caiguda). 

 
7. Els exemplars pertanyents a les espècies vegetals esmentades al punt 3 

d’aquest mateix article que resultin afectades en la construcció de les 
subestacions elèctriques, caldrà que mitjançant tècniques de trasplantació 
puguin ser utilitzades en els treballs d’apantallament i integració paisatgística 
explicitats a l’informe de sostenibilitat ambiental i a l’estudi d’integració 
paisatgística que acompanyen aquest document. 

 
8. L’administració actuant, en el marc de les seves competències i obligacions, 

facilitarà la recuperació de la vegetació autòctona i climàcica en tots aquells 
indrets ocupats per comunitats ocasionals, oportunistes, nitròfiles, ruderals i 
plantacions d’arbres o plantes ornamentals. 

 
9. L’administració actuant, en el marc de les seves competències i obligacions, 

intentarà promoure la progressiva substitució dels pins per les espècies 
pròpies de la màquia de garric i margalló. 

 
10. Les actuacions de revegetació únicament es podran fer amb la utilització 

d’espècies autòctones com ara alzines, roures, oms, savines, ullastres, 
garrofers, margallons, càdecs ... Aquestes operacions només seran 
pertinents quan es tracti de recuperar indrets degradats o ocupats per altra 
vegetació oportunista. Les plantacions lineals arbòries o arbustives –a 
excepció de les de caràcter agrícola– tan sols es permetran quan tinguin per 
objectiu apantallar determinats usos o activitats. 

 
11. Queda prohibida la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que 

distorsionin la visió del paisatge. Tanmateix es permetrà la instal·lació de 
panells informatius amb finalitats pedagògiques i derivades de l’ús públic de 
l’espai, sempre d’acord amb els usos i aprofitaments admesos per aquest 
Pla especial.  

 
Article 13. Protecció i manteniment dels recursos h ídrics 
 
1. La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà amb 

caràcter general per la legislació sectorial vigent, i en particular pel Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas i el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  

 
2. No seran permeses les actuacions de canalització de les zones de drenatge 

natural, amb excepció d’aquelles obres i instal·lacions autoritzades i 
justificades pel seu interès públic, en les quals s’aplicaran tècniques de 
bioenginyeria que assegurin la correcta integració de les actuacions en el 
medi. 

 
3. Queda prohibida tota activitat susceptible de provocar la contaminació de les 

aigües superficials i subterrànies.   
 
Article 14. Manteniment dels processos ecològics de l territori 
 
1. L’àrea que ara es tracta forma part d’un àmbit superior inclòs dins l’espai 

natural de Garraf, que té com a principal funció efectuar de connector 
biològic i paisatgístic entre les muntanyes del Garraf i el parc d’Olèrdola. És 
per això que totes les actuacions que dins l’àmbit d’aquest Pla especial es 
vulguin portar a terme hauran de vetllar de manera específica pel 
manteniment de les funcions ecològiques que l’espai té encomanades.  

 
2. El maneig i la gestió dels hàbitats naturals efectuada per les administracions 

actuants i la propietat privada, haurà de potenciar l’existència d’un entapissat 
homogeni de zones de màquia o bé la seva justa alternança amb els espais 
aterrassats que es lliuren –o no– a l’activitat agrícola. És en aquest sentit i 
amb l’objectiu d’apantallar les infraestructures elèctriques que el Pla especial 
preveu, que es podran promoure en el si de l’àmbit les feixes tradicionals 
estructurades amb murs de pedra seca. 
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Capítol III. Normes generals de regulació dels usos  del 
sòl  

 
 
Article 15. Regulació d’usos amb caràcter general 
 
1. Al conjunt del sòl inclòs en aquest Pla especial, i amb caràcter general, es 

permeten els usos i activitats especificades a continuació, sempre que 
s’ajustin als requisits establerts per aquesta normativa i a les normatives 
sectorials que s’escaiguin: 

 
a) Usos i aprofitaments agrícoles. 
b) Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del Decret 

Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. Entre aquests s’hi entenen les instal·lacions elèctriques de 
transformació i distribució objecte d’aquest Pla especial. 

c) Activitats d’educació ambiental. 
d) Activitats culturals i de valorització del patrimoni etnològic. 
e) Activitats de senderisme i cicloturisme. 
f) Usos vinculats a l’execució, el manteniment i el funcionament de les 

obres públiques. 
 

Aquests usos, però, podran patir restriccions en els diferents àmbits en què 
s’ha zonificat el territori. Aquestes limitacions es concreten oportunament en 
el Capítol VI d’aquesta normativa. 

 
2. S’entenen com a incompatibles amb el caràcter i vocació general de la zona 

els usos i activitats no especificades a l’article anterior i, de manera 
expressa, les que segueixen: 

 
a) Activitats forestals. 
b) Activitats cinegètiques. 
c) Usos recreatius i esportius que comportin un impacte significatiu en el 

medi, ja sigui en forma de soroll, fums, erosió, trepig de la vegetació o 
foragitament de la fauna. 

d) Aparcaments. 
 

3. L’establiment de qualsevol dels usos o la realització de les activitats 
autoritzades comportarà l’adopció de les mesures correctores pertinents per 

evitar la degradació de l’entorn i per aconseguir una total adequació al medi 
en el qual es faci. 

 
4. Les actuacions relacionades amb la prevenció i l’extinció dels incendis 

forestals en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà, de manera general, per 
les disposicions de la legislació sectorial vigent i l’autorització i les actuacions 
de les administracions competents. 

 
Article 16. Regulació general dels usos agrícoles 
 
1. Als efectes de la present normativa, es consideren activitats agrícoles 

aquelles relacionades directament amb el conreu de la terra. En quedarà 
explícitament exclòs el cultiu de plantes ornamentals i de jardineria.  

 
2. El manteniment de les zones agrícolament actives en el moment de 

l’aprovació d’aquesta normativa es considerarà prioritari per a la conservació 
del paisatge en mosaic de la zona i el seu context. 

 
3. Llevat de les zones agrícolament actives en el moment de l’aprovació de la 

present normativa, no es permetrà l’artigatge d’altres àrees en l’àmbit del Pla 
especial. Val a dir que per a la localització en l’espai de les zones lliurades al 
conreu en el moment de l’aprovació d’aquesta normativa, ens remetem al 
que es representa al PLÀNOL I-5. 

 
4. En referència a allò dit al punt anterior, en restaran al marge les actuacions 

que siguin conseqüència de processos d’avaluació ambiental i formin part de 
les mesures de minimització, restauració o compensació d’un determinat 
impacte damunt l’entorn i els valors de qualsevol ordre de la zona.  

 
5. En relació a l’ús agrícola de les dejeccions ramaderes, s’aplicarà el Codi de 

bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l’Ordre de 
22 d'octubre de 1998. 

 
6. Les activitats agrícoles s’hauran de supeditar tothora a allò que determina el 

Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada 
periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries 
de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat 
de les instal·lacions. 
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Capítol IV. Vialitat i infraestructures 
 
 
Article 17. Classificació de la xarxa viària 
 
Es classifica la xarxa viària en l’àmbit d’aquesta normativa en les carreteres i els 
camins definits i regulats com es disposa a continuació: 
 

a) La xarxa de carreteres queda formada per les carreteres públiques 
asfaltades, regulades per la legislació sectorial corresponent. En l’àmbit 
d’aquest Pla especial ens referim de manera específica a l’autopista C-32 
del Garraf i la futura carretera C-15, en pas per la zona. 

b) La xarxa viària secundària són camins de primer i segon ordre que 
faciliten l’accés públic a instal·lacions, propietats o al medi rural i natural. 
Val a dir que en força casos es tracta de vialitat que facilita l’accés públic 
entre sectors situats més enllà dels límits del Pla especial. 

c) Els camins d’accés a instal·lacions o equipaments, de poc recorregut i ús 
exclusiu a vehicles autoritzats. També camins d’ús privat d’accés a 
finques o propietats. 

 
A efectes de la seva localització en l’espai, és vàlid tot allò que es representa al 
Plànol I-7 d’aquest Pla especial. 
 
Article 18. Xarxa viària i accessibilitat 
 
1. Amb caràcter general, a la xarxa de camins és d’aplicació allò que disposen 

la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 
al medi natural.  

 
2. L’obertura de nous camins, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat 

destinada al trànsit rodat, solament es permetrà si està prevista 
expressament en algun Pla especial que es pugui elaborar o en plans o 
programes de l’administració (per exemple, programes de prevenció 
d’incendis forestals).  

 
3. La modificació dels perfils longitudinals i transversals dels camins ja 

existents, sigui quina sigui la seva naturalesa i titularitat, estarà subjecta a 
l’atorgament de la respectiva llicència municipal. En cap cas aquesta 

modificació de perfils podrà suposar alteracions negatives de les condicions 
paisatgístiques existents, la conformació de talussos denudats o la variació 
de les escorrenties naturals. 

 
4. La preparació de la plataforma dels camins contemplarà l’ús de grava o 

altres materials triturats d’origen mineral, així com la formació de cunetes i 
trencaaigües, de manera que s’asseguri sempre un correcte drenatge i 
integració de la infraestructura en l’entorn.  

 
5. Els camins nous que es puguin obrir tindran una amplada màxima de 4 m, 

llevat que normatives sectorials aconsellin amplades superiors per raons de 
seguretat o de necessitat de trànsit de vehicles. 

 
Article 19. Protecció de la xarxa viària 
 
Les franges de protecció de les carreteres que travessen l’àmbit d’aquesta 
normativa seran les determinades per la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres (vigent durant l’elaboració del Pla) i el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres. Qualsevol 
actuació dins la zona de servitud o d’afectació haurà de comptar, per allò que 
estableix l’esmentada llei, amb la preceptiva autorització del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Article 20. Restitució de la xarxa viària 
 
En el supòsit que els titulars dels terrenys hagin d’afectar la vialitat preexistent en 
l’execució d’obres o infraestructures, el promotor del Pla especial restarà obligat a 
la cessió gratuita i sense condicions a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
terrenys de la seva propietat, d’aquells espais necessaris per a la restitució de la 
vialitat alterada i de les seves condicions, sempre segons el que determinin els 
corresponents estudis ambientals i paisatgístics i d’acord amb allò establert a la 
present normativa. 
 
Article 21. Infraestructures de transformació i sub ministrament elèctric 
 
1. L’àrea podrà acollir en el seu si i dins el subàmbit que s’especifica al Plànol 

O-1 amb la lletra “A”, una subestació de transformació que connecti les 
xarxes de transport i distribució de la zona, mitjançant les oportunes 
derivacions. 
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2. El conjunt de l’àmbit que es contempla en la present normativa podrà també 
admetre les oportunes derivacions i connexions entre la nova subestació 
elèctrica “Garraf-2”, la subestació elèctrica “Garraf-1” –ja existent, encara 
que amb vocació de desaparèixer– i l’actual línia de 110 kV Garraf-Moja que 
passa per la zona. Si bé les connexions amb la subestació “Garraf-1” hauran 
de desaparèixer en el mateix moment que la subestació “Garraf-1”. 

 
3. La totalitat de les línies i connexions esmentades a l’apartat anterior caldrà 

que es disposin en el si de l’àmbit, de tal manera que en cap cas les 
possibles oscil·lacions del cablejat faci que s’ultrapassi el llindar establert pel 
Pla especial. 

 
4. Pel que fa als suports de les actuals o noves línies d’alta tensió que sigui 

necessari emplaçar dins del perímetre del Pla especial, aquests no podran 
superar el nombre de sis.  

 
Article 22. Altres infraestructures 
 
1. En l’àmbit d’aquesta normativa, i al marge de les ja explicitades en aquest 

Capítol IV, únicament seran permeses les infraestructures de serveis 
contemplades en la regulació d’usos que preveu el PGOUM i la resta de la 
normativa sectorial vigent que sigui d’aplicació.  
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Capítol V. Construccions 
 
 
Article 23. Definició 
 
Als efectes d’aquesta normativa, es considera construcció qualsevol obra o 
edificació de caràcter poc o molt permanent, fruit de l’activitat humana, amb 
independència de quin sigui el seu ús o funció. En tot cas en quedaran al marge 
les obres de les infraestructures referenciades al Capítol IV. 
 
A efectes d’inventari de mínims, es consideraran les construccions assenyalades 
al PLÀNOL I-7 d’aquest Pla especial, sense perjudici d’aquelles altres que en 
intensificació dels treballs prospectius es puguin localitzar i que es contemplen en 
l’article 24 següent. 
 
Article 24. Construccions conformadores del patrimo ni cultural 
 
1. Es consideren part del patrimoni cultural en l’àmbit del Pla especial totes les 

construccions fetes amb la tècnica de la pedra seca, generalment sense cap 
material de cimentació que les relligui. 

 
2. Entre les tipologies i formes constructives de la pedra seca hi haurem 

d’incloure les parets que defineixen propietats, àrees de cultiu o camins, els 
marges que estructuren feixes o terrasses, les barraques de vinya –
antigament utilitzades per arrecerar persones i animals, servir de magatzem 
dels diferents estris i productes agrícoles, o com a suport d’altres activitats 
bosquetanes i ramaderes–, així com també qualsevol altra construcció 
efectuada amb aquesta tècnica fos quina fos la seva funció. 

 
3. Queda totalment prohibit alterar, transformar, destruir, colgar, derrumbar o 

efectuar qualsevol modificació al patrimoni cultural de la zona, llevat 
d’aquelles actuacions que tinguin per objectiu restaurar i recuperar aquestes 
construccions. Val a dir que allò que es diu a l’apartat corresponent de la 
Memòria informativa així com al PLÀNOL I-7 d’aquest Pla especial en relació 
als elements culturals valoritzables, no obsta per tal que es pugui procedir a 
posteriors identificacions en treballs més acurats de prospecció. 

 
 

Article 25. Obres i construccions preexistents 
 
1. Es consideren sota aquesta denominació totes les obres i edificacions de 

totxana, blocs de formigó, formigó o altres materials de construcció similars 
que es troben a la zona objecte d’aquest Pla especial, i que no formen part 
del patrimoni cultural de la zona –les quals s’ajusten a l’establert a l’article 24 
que precedeix. A efectes d’inventari de mínims i dins l’àmbit del Pla especial, 
ens servirà de referència allò grafiat al PLÀNOL I-7. 

 
2. Totes les obres i edificacions preexistents en el moment de l’aprovació de la 

present normativa es consideraran –volums– disconformes, però 
compatibles. Aquestes construccions podran ser objecte d’obres de 
manteniment i restauració dels elements degradats, però mai de cap mena 
d’ampliació. Quan es tracti d’actuacions que comportin actuar sobre els 
espais exteriors o de façana, es presentarà un projecte davant l’Ajuntament 
on s’especifiquin materials, colors i elements utilitzats, els quals hauran de 
vetllar per una bona integració paisatgística. Tot això sense perjudici dels 
procediments i llicències reglamentàries que també calgui obtenir del propi 
Ajuntament i, si és el cas, d’altres administracions competents.  

 
3. De manera específica, les edificacions i instal·lacions corresponents a 

l’actual subestació elèctrica “Garraf-1” es consideraran fora d’ordenació, amb 
un règim d’usos transitori fins a l’exhauriment del termini de la llicència 
provisional de data 30 d’abril de 2004 amb que fou autoritzada. 

 
Article 26. Noves obres i construccions 
 
Al conjunt de l’àmbit d’aquest Pla especial resten estrictament prohibides les 
noves obres i construccions. En tot cas, podran autoritzar-se aquelles que: 
 

a) Justifiquin oportunament el seu interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de 
l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme. En aquest supòsit, el Pla especial 
admet únicament i exclusiva les obres vinculades a les infraestructures 
explicitades als articles 21 i 22 d’aquesta mateixa normativa, amb tots els 
condicionants que oportunament s’hi defineixen.  

b) Siguin construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el 
manteniment i el funcionament de les obres públiques. Es considerarà 
dins d’aquest supòsit aquelles obres directament i immediata referides a 
l’execució, manteniment i serveis, però no pas les que ho siguin amb els 
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aprofitaments relacionats amb l’obra pública o amb els usos de què és 
susceptible en funció de les seves característiques. 

c) Estiguin fetes amb la tècnica de la pedra seca i es contemplin dins d’un 
pla o programa de restauració ambiental, paisatgística o de recuperació 
del patrimoni cultural. 

 
Article 27. Tancaments 
 
En l’àmbit del Pla especial no s’hi admet cap mena de tanca, llevat d’aquelles 
inherents a la construcció de les dues subestacions elèctriques així com també les 
que es vinculin a infraestructures i siguin normativament necessàries per a la 
seguretat de les persones i les pròpies instal·lacions. 
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Capítol VI. Zonificació 
 

Secció I. Definició general de les subzones 
 
Article 28. Zonificació del sòl 
 
1. En l’àmbit d’aquesta normativa es diferencien les següents subzones, les 

quals ho són en cadascuna de les claus (23 i 18b) que estableix d’antuvi el 
PGOU de Vilanova i la Geltrú: 

 
a) Subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures elèctriques de 
transformació i distribució (lletra A). 
b) Subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals de 
distribució elèctrica (lletra B). 
c) Subzona de preservació de les comunitats naturals i d’apantallament de 
les infraestructures (lletra C). 
d) Subzona de sistema viari, que comprèn la zona de domini públic de la 
l’autopista C-32 i futura carretera C-15 (lletra V) i subzona de reserva viaria 
que comprèn els terrenys expropiats per la construcció de l’autopista C-32 i 
de la futura carretera C-15 que no formen part del domini públic (lletra R). 
  

2. La situació de les diferents subzones es defineix al PLÀNOL O-1, de 
delimitació i zonificació del sòl. 

 
3. La normativa inclosa en aquest Pla especial s’aplicarà sens perjudici 

d’aquella específica existent en determinats àmbits, com és: 
 

• La normativa relativa al sistema general de comunicacions (camins i 
carreteres) i les seves àrees de protecció, on serà d’aplicació allò que 
estipula la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, la Llei 7/1993, de 30 
de setembre, de carreteres (vigent durant l’elaboració del Pla), el Decret 
Legislatiu 2/2009 de 26 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Carreteres, així com els articles 15, 16 i 17 de la present normativa. 

• La normativa relativa a les línies elèctriques d’alta tensió i les seves zones 
de protecció, on serà d’aplicació el Real Decreto 223/2008, del 15 de 
febrero.  

 

Secció II. Subzona de reserva per a usos vinculats a 
infraestructures elèctriques de transformació i dis tribució 
 
Article 29. Definició 
 
1. Es considera subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures 

elèctriques de transformació i distribució aquells espais amb capacitat per 
admetre en part o bé en la totalitat del seu àmbit una d’aquestes 
instal·lacions. També podran acollir el pas del cablejat necessari per a 
l’entrada i sortida del subministra. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada al PLÀNOL O-1 amb 

la lletra A.   
 
Article 30. Usos admesos 
 
A la subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures elèctriques de 
transformació i distribució, es permeten els següents usos: 
 

a) Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. Entre aquests s’hi entenen les instal·lacions elèctriques de 
transformació i distribució objecte d’aquest Pla especial. 

b) Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 

 
Article 31. Normativa específica 
 
1. Amb posterioritat a l’execució dels projectes de la subestació elèctrica de 

transformació i distribució que aquest Pla especial preveu, els sectors dins 
d’aquest àmbit que en resultin estalvis s’hauran de lliurar a la recuperació i 
potenciació de la màquia de garric i margalló en tant que comunitat natural 
que es considera pròpia de la zona. Tot això, sense perjudici del que 
determina el Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures 
de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les 
línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la 
seguretat de les instal·lacions. 
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2. Els propis promotors de les instal·lacions elèctriques de transformació i 
distribució així com el conjunt d’administracions competents i actuants, 
vetllaran per una correcta integració paisatgística de les infraestructures 
elèctriques admeses en l’àmbit del Pla especial. Aquesta mimetització 
escènica caldrà que es consideri molt especialment en la franja de terreny 
existent entre la nova subestació a ubicar en “23/A” i la carretera C-15 
d’Igualada a Vilanova i la Geltrú, i que a l’ensems es correspon amb la clau 
“23/C” d’aquest Pla especial. En qualsevol cas, serà de referència tot allò 
explicitat a l’informe de sostenibilitat ambiental i a l’estudi d’integració 
paisatgística que acompanyen de forma annexa aquest document. 

 
 

Secció III. Subzona de corredor de serveis associat s a 
infraestructures lineals de distribució elèctrica 
 
Article 32. Definició 
 
1. Es considera subzona de corredor de serveis associats a infraestructures 

lineals de distribució elèctrica aquells espais amb capacitat per admetre el 
pas de les línies elèctriques depenents o que interconnecten les 
subestacions de transformació i distribució previstes en aquest Pla especial. 
En conseqüència l’àmbit podrà també acollir els corresponents suports –
torres elèctriques– en el cas que les connexions siguin aèries. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada al PLÀNOL O-1 amb 

lla lletra B.  
 
Article 33. Usos admesos 
 
A la subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals de 
distribució elèctrica, es permeten els següents usos: 
 

a) Usos i aprofitaments agrícoles. 
b) Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del Decret 

Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

c) Activitats d’educació ambiental. 
d) Activitats culturals i de valorització del patrimoni etnològic. 
e) Activitats de senderisme i cicloturisme. 

f) Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 

 
Article 34. Normativa específica 
 
1. El pas per l’àmbit de les línies elèctriques, en cas de fer-se pel medi aeri, 

s’ajustarà a allò establert a l’article 21, punt 4, d’aquest Pla especial, pel que 
fa al nombre de suports. Aquests suports que calgui implantar pel pas de les 
esteses elèctriques hauran de minimitzar tant com sigui possible la ocupació 
del terreny, sempre d’acord amb les millors tecnologies disponibles. 

 
2. És d’aplicació tot allò explicitat a l’article 16 d’aquest Pla especial. 
 
3. Sostrets els actuals espais agrícoles, les àrees d’ocupació dels suports de 

les línies elèctriques, la vialitat i les seves zones de servitud, així com les 
construccions i usos preexistents i legalment establerts, la resta de l’àmbit 
caldrà que es destini a la recuperació i potenciació de la màquia de garric i 
margalló o bé, si s’escau, a la implementació de mesures d’integració 
paisatgística, sempre sens perjudici del que determina el Decret 268/1996, 
de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva 
de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció 
elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les 
instal·lacions. 

 
4. En el cas de camins o accessos a usos que acabin finiquitant, la vialitat 

corresponent també caldrà que cicatritzi, mitjançant actuacions dutes a 
terme per la promotora de la implantació de la subestació elèctrica “Garraf 
II”, en bé de la recuperació de la comunitat de màquia de garric i margalló.  

 
5. Les activitats d’educació ambiental o culturals i de valorització del patrimoni 

etnològic, així com la pràctica del senderisme i el cicloturisme, només es 
podran portar a terme seguint la vialitat existent.  
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Secció IV. Subzona de preservació de les comunitats  naturals, 
manteniment de les activitats agràries tradicionals  i 
d’apantallament de les infraestructures 
 
Article 35. Definició 
 
1. Es considera subzona de preservació de les comunitats naturals, 

manteniment de les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les 
infraestructures tots aquells espais els quals tenen per funció mantenir i 
potenciar les formacions vegetals de màquia de garric i margalló així com els 
cultius agrícoles tradicionals, o bé articular propostes de mimetització 
escènica i paisatgística en relació a les diferents infraestructures que se 
situin al sector. 

 
2. La seva delimitació apareix convenientment representada al PLÀNOL O-1 amb 

la lletra C.  
 
Article 36. Usos admesos 
 
A la subzona de preservació de les comunitats naturals i d’apantallament de les 
infraestructures, es permeten els següents usos: 
 

a) Usos i aprofitaments agrícoles. 
b) Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del Decret 

Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

c) Activitats d’educació ambiental. 
d) Activitats culturals i de valorització del patrimoni etnològic. 
e) Activitats de senderisme i cicloturisme. 
f) Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques. 
 
Article 37. Normativa específica 
 
1. Les administracions competents i actuants vetllaran per l’òptim 

desenvolupament al sector de la màquia de garric i margalló, potenciant a 
l’hora la recuperació d’aquells sectors degradats. Aquesta comunitat només 
podrà ser substituida en aquells indrets on s’hi trobin o s’hi acabin bastint 
terrasses com a resultat d’un programa de restauració ambiental i 

paisatgística, sempre amb l’objectiu d’emmascarar infraestructures i 
construccions. 

 
2. En relació a l’espai ocupat avui en dia per la subestació “Garraf-1”, 

l’exhauriment de la llicència provisional que permeté llur construcció ha de 
comportar l’assumpció o reubicació de la seva funcionalitat dins l’àmbit de la 
nova subestació elèctrica a instal·lar a “23/A”. En qualsevol cas, l’espai ara 
ocupat haurà de ser objecte d’una proposta específica de restauració 
ambiental la qual, més enllà del redisseny topogràfic i estructura 
paisatgística, potencii la recuperació de la màquia de garric i margallò o bé 
l’activitat agrícola fonamentada en el cultiu del garrofer, l’olivera i l’ametller o 
altres de similars adaptats a la tipologia del sector. 

 
3. En tot cas, els edificis, instal·lacions i usos d’aquesta subestació “Garraf-1” 

situada en aquesta subzona 18b/C al sud de l’Autopista C-32, es 
consideraran fora d’ordenació. 

 
4. Tots els programes, mesures o actuacions de preservació i recuperació de 

les comunitats naturals així com d’apantallament de les infraestructures, es 
faran sense perjudici del que determina el Decret 268/1996, de 23 de juliol, 
pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació 
en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la 
prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions. 

 
5. L’activitat agrícola només serà permesa en aquelles noves feixes o terrasses 

que responguin als criteris enunciats al punt 1 anterior.  
 
6. El pas per l’àmbit de les línies elèctriques, en cas de fer-se pel medi aeri, 

s’ajustarà a allò establert a l’article 21, punt 4, d’aquest Pla especial, pel que 
fa al nombre de suports. Aquests suports que calgui implantar pel pas de les 
esteses elèctriques hauran de ser aquells que minimitzin l’ocupació del 
terreny d’acord amb les tecnologies disponibles i l’actuació a realitzar.  

 
7. El sector podrà acollir aquella nova vialitat necessària per a la restauració de 

camins afectats per la construcció d’infraestructures. També aquells 
accessos que corresponguin pel servei de les instal·lacions que el Pla 
especial preveu o l’àmbit de les quals abraça. En tots els casos, però, el nou 
viari s’ajustarà al que determinin els corresponents estudis ambientals i 
paisatgístics, així com a allò explicitat a l’article 18 d’aquesta mateixa 
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normativa. Val a dir que la seva reposició de caràcter obligatori segons 
estableix l’article 20 del present Pla especial. 

 
8. Les activitats d’educació ambiental o culturals i de valorització del patrimoni 

etnològic, així com la pràctica del senderisme i el cicloturisme, només es 
podran portar a terme seguint la vialitat existent.  

 
 

Secció V. Subzones de sistema viari i de reserva vi ària. 
 
Article 38. Definició 
 
1. Es considera subzona sistema viari la zona de domini públic de l’autopista C-

32 i de la futura carretera C-15, en els termes que estableixen la Llei 7/1993, 
de 30 de setembre, de carreteres (vigent durant l’elaboració del Pla) i el 
decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el text Refós de la 
Llei de Carreteres. 

 
2. Es considera subzona de reserva viària el conjunt de terrenys expropiats per 

a la construcció de l’autopista C-32 i de la futura carretera C-15, que no 
formen part del domini públic d’aquestes vies.  

 
3. La delimitació de les subzones de sistema viari i de reserva viària apareixen 

cenvenientment representades al Plànol O-1 amb les lletres V i R, 
respectivament. 

 
 
Article 39. Usos admesos 
 
Els usos admesos a les subzones de sistema viari i de reserva viària són: 
 
 

a) El pas aeri de xarxes elèctriques, amb les limitacions quye fixen la Llei 
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (vigent durant l’elaboració del 
Pla) i el decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Carreteres. 

b) La resta d’usos previstos en la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 
carreteres (vigent durant l’elaboració del Pla) i en el Decret Legislatiu 

2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Carreteres. 
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Regulació transitòria 
 
Dins l’àmbit del Pla especial i al sud de l’autopista C-32 s’hi emplaça en l’actualitat 
la subestació elèctrica “Garraf-1”. Aquest equipament fou construït en base una 
llicència provisional de data 30 d’abril de 2004, d’acord amb un conveni previ 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U. segons el qual aquesta es comprometia al seu desmantellament 
en un període no superior als 10 anys d’ençà la signatura de l’acord (3/11/2003). 
 
En aquest sentit, l’exhauriment de la llicència provisional que permeté llur 
construcció ha de comportar l’assumpció o reubicació de la seva funcionalitat dins 
l’àmbit de la nova subestació elèctrica “Garraf-2”. En el seu moment, s’haurà de 
tramitar i executar una proposta de restauració paisatgística, per tal de recuperar i 
deixar,  l’espai ocupat actualment per la subestació “Garraf-1”, lo més semblant 
possible al d’origen; és a dir, a un espai dedicat en la seva totalitat al cultiu de la 
vinya.  
 
Mentre això no passi, tant les edificacions com les instal·lacions i els usos 
d’aquesta subestació “Garraf-1” restaran fora d’ordenació atès que el Pla General 
d’Ordenació Urbana del municipi de Vilanova i la Geltrú preveu en el seu article 90 
la regulació urbanística d’una sola subestació elèctrica a la zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa d’actuacions del desmantellament de la 
subestació “Garraf-1”  

 
A continuació es presenta un calendari genèric dels treballs a tenir en compte en 
el desmantellament de la subestació “Garraf-1”, aquest és orientatiu i pot ser 
modificat segons les necessitats d’Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., sempre 
que estigui oportunament justificat pels documents tècnics adequats, i a excepció 
del termini de finalització dels treballs, que en cap cas podrà ser posterior al 3-11-
2013. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Plànols – 
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Als efectes que siguin oportuns, signen aquest treball i es fan responsables de 
tota la informació continguda, 
 
 
 
 
 
 
 
Ramon Fortià i Rius     Margarita Bosch i Vilardell 
Biòleg (col. 10.027-C)    Arquitecte (col. 37.303-6) 
 

 
Girona-Vilanova i la Geltrú, febrer de 2009 
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