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Sra. Neus Lloveras i Massana 
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Senyora, 

Us trametem, adjuntes, copies dels informes urbanístic i territorial emesos per la Comissió 
Territorial dTUrbanisme de Barcelona en sessi6 de 22 de juliol de 2013, sobre I'Avanq de la 
Modificació puntual del Pla general d'ardenacih per a incorporar 1'6s d'infraestructures 
electriques a la parcel.la 25,  polígon 6, i I'Avanq de la Modificació del Pla especial d'ordenacib 
de I'espai de les subestacions Garraf-1 i Garraf-2 i les seves línies de transport, del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, en compliment de I'article 86.bis i la disposició transitbria 
divuitena del Decret legislatiu 112010, de 3 dkigost, pel qual s'aprova el Text refós de Fa Llei 
d'urbanisme, modificat per la Llei 312072, de 22 de febrer. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o comentari. 

La cap de I'Oficina Territorial d'Acci6 
i Avaluacib Ambiental de Barcelona (e.0 

i. 
Barcelona, E d'agost de 201 3 

URB. 094-1 311027 3 LFT 

08007 ~ i r c e l o n a  
Tel 33 214 73 00 
Fax 33 214 73 58 
hftp ! ! w w  gencat.cat/terrltorl 
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La parcel-la esta situada al sud de la C32 i a I'est de la C?5, i limita al nord amb I'autopista, 
i a la resta de limits amb sols no urbanitzables. A I'est hi ha la Masia de Mas Galceran. 

111. Antecedents: planejament vigent 
1 - Pla territorial metropolita de Barcelona, aprovat definitivament en data 20 d3bril de 201 O 
(en endavant PTMB). Aquest inclou I'ambit d'actuacib dins els espais de protecció 
preventiva, regulats a I'article 2.8 i 2.9 de les Normes dordenació territorial. 

Aquests tipus de sols són els que el planejament vigent classifica de no urbanitzables per 
tal de preservar-las de la transformació,  per^ que no disposen de protecció especial, de 
manera que poden ser transformats rnitjan~ant et corresponent planejament urbanístic. 

Mentre mantinguin la classificació de sbl no urbanitzables estaran subjectes a la regulació 
que et TRLU fa dhqueest sbls. 

En I'art. 2.1 3 de la normativa del PTMB es recomanen un seguit de criteris i recomanacions 
per a I'ordenació d'aquests tipus de sbts. 
Quant al sistema d'infraestructures de mobilitat i transport, tot i que l'ambit es troba a tocar 
d'una infraestructusa d'abast territorial com és la C-32, amb diverses actuacions viaries 
previstes pel PTMB, en aquest ambit concret no es preveu cap actuació. 

Per Oltim, cal afegir que I18mbit esta inclbs dins una "Ama urbana de desenvolu ament 
nodal", i esta pendent de la redacció d'un PDU. [ I e 

p 

2- El planejament vigent: 2 

- Revisió del Pla qeneral d'ordenació aprovada definitivament per la Comissió dlUrbanisme 
de Barcelona en sessió de 25 de juliol de 2001. 

Aquest classifica I'srnbit de! sbl no urbanitzable i el qualifica en part de Sol Agrari de Valor 
paisatgístic, clau 1 ab, i en part de Protecció i servituds, clau 20. Aquestes afectacions 
estan produ'ides per I'autopista al nord, i per la Zraqa d'una línia electrica al sud, de manera 
que la franja qualificada de clau 18 te una amplada d'uns 700 rn. 

A més a mks, el Pla general d'ordenacio preveu el desenvolupament de sol no urbanitzable 
mitjanqant diversos Plans especials de  millora i proteccib del medi rural, el límit dels quals 
correspon a les diferents "Unitats de Paisatge" definides en el document "Estudis sobre el 
territori rural de Vilanova i la Geltrú". Els sols objecte del document s'inclouen dins el núm. 
2 "Mas Galceran" i una petita part dins el núm. I "Santa Magdalena". 

El sol no urbanitzable es regula pels art. 243 fins a 264, i les claus l 8b  i 20 pels art. 268 i 
270 i 271. Els parametses són: 

Finca minima 3 ha, i en I'art. 259 es defineixen els usos per a cada clau. En la clau 18b 
s'admeten tan sols els usos Ecologic paisatgistic, agrícola, forestal i la hípica condicionada 
a la normativa sectorial especifica. En queden exclosos doncs, entre molts altres, els 
Serveis Tecnics amb gran consum d e  s ~ l .  
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! En I'art. 268 s'estableix, entre altres aspectes, que: 

' 
'La mod~ficació d'aquesta qualificació no podra fer-se a travks de Madtficac16 Puntual de Pla General 
dlOrdenacio. I ún~carnent la Revis10 del Pla General dlOrdenacib podra autoritzar-la mrtjan~ant I'oportuna 
justificacion. 

- Proiecte en sol no urbanitzable per a la construcció d'un nou parc exterior de 110 kV en 
substació Garraf, informat favorablement per la Comissió Territorial d'urbanisme de 
Barcelona et 21 de gener de 2004. Aquests preveu la c~nstruccio de forma temporal per 
un periode maxim de 10 anys a partir de la signatura del conveni (2111J2003) de 
Ihnomenada subetació Garraf 1. 

-Proiecte en sbF no urbanitzable de i'estacio Garraf SE informat favorablement per la 
Comissió Territorial dtUrbanisme de Barcelona e! 15 de desembre de 2004. 

- Pla especial d'ordenacid de I'espai de les subestacions "Garraf-I" i Garraf-2" i les seves 
linies de transport, aprovat definitivament el 27 de gener de 201 I, que te per objecte 
regular la implantació de I'estació transformadora "6arraf-2" i concretar el r&gim transitori 
per I'estació "Garraf-1" regulant el desti final dels sols que ocupa. L'ambit en qu& es troba 
aquesta subestació es qualifica amb la clau C "Subzona de preservació de les comunitats 
naturals, manteniment de les activitats agraries tradicionals i d1apaniallamen2 de les 
infraestructures", amb usos agrícoles, d'interks públic, d'educacid, ambiental, culturals i de 
valorització del patrimoni etnologic, etc, 

En l'art. 9, el Pla especial estableix que per a la construccio de la subestació Garraf-2 la 
companyia haura de justificar que aquesta subestació assoleix la funcionalitat de la 
subestaci6 1 i aportar un aval bancari per garantir les obres de desmantellament d'aquesta 
i la restauracib de lkspai que ocupa. 

IV. Descripció de la proposta 
El document proposa mantenir la subestació Garraf 1, la qual cosa es justifica, en primer 
lloc, perque es considera necessaria per donar servei als nous sectors de planejament 
previstos. A més a més, I'ambit en qui? esta situada l'estaci6 permet: la construccib de 
l'estació transformadora 1 10125 kV necessaria i es troba propera a la línia de ? 10kV. 

En segon lloc, ates que és necessaria una tercera estació, es justifica que el manteniment 
de I'estacio existent evitaria nous impactes mediambientals, fruit de l'ocupació de nous 
sds. Tambe evitaria nous i superiors impactes paisatgístics, ates que, a mes de la 
construcció d'una nova estació caldria instal-lar suports de final de línia en I'estacio Garraf 
2 que haurien de ser un 300% més  grans de I'habitual. Per Últim, el manteniment de 
I1estacio també redueix els costos economics de F'empresa. 

Amb I'objectiu de mantenir I'estació, doncs, es proposa admetre en la clau 78b I'rjs de 
serveis tecnics amb elevat consum del s ~ l .  En concret, s'estableix que serA admissible al 
nord de I'autopista i a I'est de Fa carretera de Vilafranca i al sud de l'autopista. 

V. Valoració de I'adequacio de I'Avanq del Pla a les directrius del planejament 
territorial i a la legislació urbanística vigent 

Av de Jcsec Tarradsllas 2-6 
380.23 Barcelcria 
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Analitzada la1 documentació, cal dir que la proposta s'adequa a les determinacions del Pla 
territorial metropolita de Barcelona pel que fa a I'admissio de I'ús de servei tecnic al sud de 
I'autopista, atgs que aquest considera els sols com espais de protecci~ preventiva. 

Quan al planejament general perb, cal fer dues consideracions: 

En primer lloc, es proposa una modificació de la clau 18b, quan aquesta estableix en la 
seva n ~ r m a t i ~ a  que "La mod~ftcacio d'aquesta qual~ficacio no podr3 fer-se a través de Modificacko Puntual 
de Pla General d'Qrdenaci6, i unicament la Revisi6 del Pla General d'ordenacro podrA autor~tzar-la m~tjanqant 
I'ooportuna justificacio". 

En segon lloc, es proposa admetre I'us de forma generica a la clau 18 b, limitada a al s i d  
de l'autopista i a ['est de la carretera de Vilafranca i al nord de I'autopista. t'admissi'de 1'6s 
de servei tecnic de gran ocupació resulta incompatible amb el manteniment de I'cs 
agrícola, per la qual cosa vulnera els principis de la clau de proteccit, agraria. f :- 
Ara bé, ates que el document justifica que és necessiria una tercera lestació 
transformadora per donar servei al municipi, es considera mes adient admetre 1;~stacib 
Garraf 1 que no desmantellar-la i construir-ne una de nova. A aquests efectes, cal qualificar 
la parcet.la corresponent de sbl de valor agrícola, clau 18, ates que 6s la clau de sol na 
urbanitzable del Pla general d'ordenacio que no disposa de protecció i en la qual ja s'admet 
aquest Ús de forma justificada. 

A més, per tal de fer-ho, cal modificar i justificar acuradament que el canvi de qualificació 
d'una parcel.la de sol no urbanitzable no es troba en cap dels suposits de revisió definits 
pel TRLU, i que la clau 18b inclou sots no protegits per la legislació sectorial. El nou 
redactat, per exemple, podria estabtir que no es pot modificar aquesta qualificació excepte 
en casos excepcionals en que s'hagi produ'r't I'abando del conreu i en que concorri un major 
interes prjblic de destinar els s ~ l s  a un altre Qs iJo qualificació prbpia del no urbanitzable. 

En tercer lloc, es fa referencia a I'admissio de I'ús de serveis tkcnics als sbls al nord, de 
l'autopista. Cal suprimir aquest aspecte ates que no es objecte del document. 

VI. Conclusions 
El document s'ajusta el Pla territorial metropolita de Barcelona ates que proposa 1'6s de 
serveis t&cnics sobre sols de protecci6 preventiva. 

Urbanísticament, cal replantejar la proposta en el sentit de modificar el redactat de la 
cl5usula que considera qualsevol modificaci6 del Sdl agrari de valor paisatgistic, clau 18b 
una revisió del Pla General dlOrdenacio vigent, i canviar la qualificació de lab parcel-la 25 
del polígon 6 a S61 de valor agrícola, clau 18 en la qual ja s'admet de forma justificada I'us 
de serveis tecnics amb gran ocupació de sbl. 

Fonaments de dret 
Text refós de la Llei d'uurbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 112010, de 3 d'agost, 
modificat per la Llei 312012, de 22 de febrer. 
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