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1.1.1.1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

 

1.1.1.1.1.1.1.1. ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    

L’any 2003 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. va manifestar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú la necessitat de construir un nou parc exterior de 380 kVnecessitat de construir un nou parc exterior de 380 kVnecessitat de construir un nou parc exterior de 380 kVnecessitat de construir un nou parc exterior de 380 kV, amb les 
modificacions de les línies de transport que això suposava, en aquest terme municipal. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va informar ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. de 
la possible ubicació d’aquest parcpossible ubicació d’aquest parcpossible ubicació d’aquest parcpossible ubicació d’aquest parc, immediatament sobre l’autopista A-16, a peu de la línia de 
110kV que surt cap a l’Alt Penedès, així com de les condicions urbanístiques de la 
implantació: l’article 259 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú preveu la 
implantació d’una subestació en clau 23, situada al N de l’autopista i a l’E de la carretera de 
Vilafranca, sotmesa a Pla Especialsotmesa a Pla Especialsotmesa a Pla Especialsotmesa a Pla Especial, segons allò que disposa l’article 90. 

En paral·lel a la realització del Pla EspecialEn paral·lel a la realització del Pla EspecialEn paral·lel a la realització del Pla EspecialEn paral·lel a la realització del Pla Especial, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, a la 
vista del què podia suposar la tramitació de l’esmentat planejament, l’execució de les obres 
pel funcionament de la subestació 400/100kV, i per tal de pal·liar la crítica situació 
d’insuficiència d’energia disponible en aquell moment, va plantejar la possibilitatva plantejar la possibilitatva plantejar la possibilitatva plantejar la possibilitat, davant 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la construcció d’una instal·lació temporalconstrucció d’una instal·lació temporalconstrucció d’una instal·lació temporalconstrucció d’una instal·lació temporal per a 
l’optimització de fluxos, en tant no es disposés del parc exterior projectat de transformació de en tant no es disposés del parc exterior projectat de transformació de en tant no es disposés del parc exterior projectat de transformació de en tant no es disposés del parc exterior projectat de transformació de 
380kV a 110kV380kV a 110kV380kV a 110kV380kV a 110kV i el 22 de maig de 2003 va sol·licitar llicència per a la construcció de 
l’esmentada subestació. 

Aquesta instal·lació es va situar al punt d’entroncament de la L/110kV Tarragona - Sant Boi 
amb la L/100kV Vilanova - els Monjos, en un indret que el Pla general d’ordenació vigent 
classifica de sòl no urbanitzable, clau 18b, sòl agrari de valor paisatgístic, en el que no s’hi 
admet l’ús de la subestació. Atesa la incompatibilitat de la instal·lació amb la qualificació 
urbanística del PGO, l’aprovació del projecte fou en base a l’article 48 de la Llei 2/2002, essent 
la instal·lació temporal i es va anomenar subestació “SE Garraf“SE Garraf“SE Garraf“SE Garraf----1”, per ser la prim1”, per ser la prim1”, per ser la prim1”, per ser la primera en era en era en era en 
construirconstruirconstruirconstruir----se, mentre que la segonase, mentre que la segonase, mentre que la segonase, mentre que la segona subestació construïda, al nord de l’autopista per incloure 
el parc exterior de 380kV, se la va anomenar subestació “SE Garrafse la va anomenar subestació “SE Garrafse la va anomenar subestació “SE Garrafse la va anomenar subestació “SE Garraf----2”.2”.2”.2”.    

El 3 de novembre de 2003, es va formalitzar un conveni urbanísticconveni urbanísticconveni urbanísticconveni urbanístic (veure annex III.3) entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, en el 
qual Endesa acceptava la temporalitat de la instal·lació i es comprometia a desmuntardesmuntardesmuntardesmuntar----la en la en la en la en 
un termini màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura un termini màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura un termini màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura un termini màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura de l’acordde l’acordde l’acordde l’acord. Per la seva 
banda, l’Ajuntament es comprometia a estudiar la incidència territorial, urbanística i 
mediambiental de la possible implantació definitiva, en el període del seu funcionament, així 
com la del seu trasllat al nou parc de 380 kV, per adoptar la solució urbanística més adient. 
D’altra banda. L’empresa es comprometia a subscriure un conveni urbanístic de 
col·laboració, associat a la construcció del nou parc de 380 kV, a tramitar conjuntament amb 
el Pla especial, que contingués els compromisos mutus i condicions, a definir entre 
l’Ajuntament i Endesa, per a la consecució dels objectius respectius fixats en relació al 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 

El dia 1 de juny de 2004, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’empresa ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL i l’empresa RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SA, van establir un 
conveni de col·laboracióconveni de col·laboracióconveni de col·laboracióconveni de col·laboració (veure annex III.3) que, entre d’altres, concretava els pactes 
següents: l’Ajuntament es comprometia a tramitar el Pla especial del nou parc exterior de 
transformació de 400 kV a 110 kV i, en cas de que aquest fos aprovat definitivament, es 
comprometia a tramitar tots els permisos necessaris de la seva competència; l’Ajuntament es 
ratificava en el PACTE SEGON del conveni signat el 2003, comprometent-se a prendre una 
decisió en un termini de 2 anys des de la signatura del present conveni. 

La SE “GarrafSE “GarrafSE “GarrafSE “Garraf----2”2”2”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 
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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). El subministrament d’aquesta subestació es fa a partir de la L/400kV a 2 circuits 
(Begues - Garraf, Garraf - Vandellós), previ pas per la subestació de Red Eléctrica, annexa a 
la “SE Garraf-2”. 

En data 27 de gener de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar 
l’acord de donar conformitat al Text refós del “Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai “Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai “Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai “Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai 
de les subestacions “Garrafde les subestacions “Garrafde les subestacions “Garrafde les subestacions “Garraf----1” i “Garraf1” i “Garraf1” i “Garraf1” i “Garraf----2”2”2”2” i les seves línies de transport, de Vilanova i la 
Geltrú, promogut per Fecsa - Endesa. L’acord d’aprovació definitivad’aprovació definitivad’aprovació definitivad’aprovació definitiva es va publicar al DOGC 
núm. 5879, de 16 de maig de 2011. 

Un dels principals objectius d’aquest Pla Especial era “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”. Així ho regulava l’article 9 de l’esmentat pla.  

Abans de Abans de Abans de Abans de finalitzar el termini per desmuntar la SE “Garraffinalitzar el termini per desmuntar la SE “Garraffinalitzar el termini per desmuntar la SE “Garraffinalitzar el termini per desmuntar la SE “Garraf----1”1”1”1” ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA,SL comunica a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la necessitat de mantenir la necessitat de mantenir la necessitat de mantenir la necessitat de mantenir la 
instal·lació en funcionamentinstal·lació en funcionamentinstal·lació en funcionamentinstal·lació en funcionament per tal d’atendre adequadament el subministrament elèctric del 
creixement dels sectors previstos actualment pel planejament. Així, una vegada efectuats els 
anàlisis tècnics per part d’Endesa es considera que el parc existent a la subestació “Garraf-1” 
és l’adequat al ja existir l’embarrat de 110 kV necessari per a la transformació 110/25 kV, i 
haver-hi espai suficient en el recinte per a la construcció de la transformació 110/25 kV 
necessària, la qual cosa evitaria nous impactes mediambientals en el territori i d’altra banda 
disminuiria el cost econòmic que caldria d’una altra manera. 

Per mantenir la SE “Garraf-1” existent, era imprescindible tramitar canvis el en planejament tramitar canvis el en planejament tramitar canvis el en planejament tramitar canvis el en planejament 
urbanístic vigenturbanístic vigenturbanístic vigenturbanístic vigent per tal de fer-la compatible amb aquest. El manteniment de la SE “Garraf-1” 
a la parcel·la 25 del polígon 6 posava de manifest la incompatibilitat del seu ús amb el Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, raó per la qual es requeria d’una modificació del modificació del modificació del modificació del 
pla generalpla generalpla generalpla general, a fi i efecte de fer compatible la instal·lació elèctrica amb el planejament 
municipal. Per tal que la SE “Garraf I” fos compatible amb el planejament municipal vigent, 
també era necessària la tramitació de la modificació del “Pla Especial urbanístic d’ordenació modificació del “Pla Especial urbanístic d’ordenació modificació del “Pla Especial urbanístic d’ordenació modificació del “Pla Especial urbanístic d’ordenació 
de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II””de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II””de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II””de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II””, atès que aquest pla, a més de mantenir 
la zonificació de clau 18b, estableix una subzona (c), de “preservació de les comunitats 
naturals i d’apantallament de les infraestructures”, en la que, d’acord amb l’article 37.2 del pla 
especial, es condiciona a la retirada de la instal·lació i a la recuperació natural o agrícola. 

Donada aquesta situació, el 21 de març de 2013, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,SL van signar una Addenda al Conveni de Addenda al Conveni de Addenda al Conveni de Addenda al Conveni de 
col·laboració d’1 de juny de 2004 col·laboració d’1 de juny de 2004 col·laboració d’1 de juny de 2004 col·laboració d’1 de juny de 2004 (veure annex III.3). En aquesta van pactar que l’Ajuntament, 
dintre de les competències que li són pròpies, es comprometia a iniciar en un termini màxim 
de 6 mesis els tràmits corresponents per a les modificacions dels instruments urbanístics 
necessàries perquè la qualificació urbanística dels terrenys on s’enclava l’actual parc 
provisional “Garraf-1” i part dels terrenys adjacents que l’envolten, fos la correcta per a aquest 
tipus d’infraestructura de serveis tècnics. En cas d’arribada de la data de finalització del 
termini dels 10 anys fixats pel conveni de l’any 2003 no s’hagués finalitzat la tramitació, 
l’Ajuntament concediria una pròrroga fins a la fi d’aquests tràmits. 

Pel que fa a les modificacions de planejament necessàries, la llei d’urbanisme (DL1/2010 
modificada per la Llei 3/2012) permetia la tramitació simultàniatramitació simultàniatramitació simultàniatramitació simultània d’ambdós planejament, 
cadascun en expedients separatsen expedients separatsen expedients separatsen expedients separats (article 85.9 del DL 1/2010). Així, el 12 d’abril de 2013, 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,SL va iniciar la tramitació de les dues modificacions de 
planejament entrant a l’Ajuntament l’Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per 
incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6)incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6)incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6)incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6)    i l’Avanç de la Avanç de la Avanç de la Avanç de la 
Modificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “GarrafModificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “GarrafModificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “GarrafModificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “Garraf----1” i “Garraf1” i “Garraf1” i “Garraf1” i “Garraf----2”2”2”2”    i les i les i les i les 
seves línies de transportseves línies de transportseves línies de transportseves línies de transport. 
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El 23 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre 2 informes 
en relació a les tramitacions dels avanços de planejament mencionats. L’informe en relació a 
l’Avanç de la Modificació puntual dAvanç de la Modificació puntual dAvanç de la Modificació puntual dAvanç de la Modificació puntual del Pla General el Pla General el Pla General el Pla General conclou    que cal replantejar la propostacal replantejar la propostacal replantejar la propostacal replantejar la proposta en el 
sentit de modificar el redactat de la clàusula que considera qualsevol modificació del Sòl 
agrari de valor paisatgístic, clau 18b, una revisió del Pla General d’Ordenació vigent, i canviar 
la qualificació de la parcel·la 25 del polígon 6 a Sòl de valor agrícola, clau 18, en la qual 
s’admet de forma justificada l’ús de serveis tècnics amb gran ocupació de sòl. D’altra banda, 
l’informe en relació a l’Avanç de la Modificació del Pla especialAvanç de la Modificació del Pla especialAvanç de la Modificació del Pla especialAvanç de la Modificació del Pla especial conclou, entre altres punts, 
que calcalcalcal ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació del Pla general ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació del Pla general ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació del Pla general ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació del Pla general 
d’ordenació que es tramita simultàniamentd’ordenació que es tramita simultàniamentd’ordenació que es tramita simultàniamentd’ordenació que es tramita simultàniament. 

El 26 de juliol de 2013 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) dels Serveis 
Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre un únic 
document de referència document de referència document de referència document de referència corresponent a la Modificació puntual del Pla general d’ordenació i a 
la Modificació del Pla especial. 

El present Informe de sostenibilitat ambiental avalua la Modificació puntual del Pla general Modificació puntual del Pla general Modificació puntual del Pla general Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació per modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificard’ordenació per modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificard’ordenació per modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificard’ordenació per modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificar    la la la la 
qualifqualifqualifqualificació urbanística de la parcel·icació urbanística de la parcel·icació urbanística de la parcel·icació urbanística de la parcel·la 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrúla 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrúla 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrúla 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrú, que incorpora els 
canvis proposats per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Així mateix, dóna 
compliment a allò establert al document de referència i als diversos informes emesos pels 
organismes sectorials, ja sigui arrel de la consultes a les administracions afectades per part 
de l’OTAA o arrel d’allò que estableix l’article 48 de la Llei d’urbanisme. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. CARACTERÍSTIQUES BÀSCARACTERÍSTIQUES BÀSCARACTERÍSTIQUES BÀSCARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES IQUES IQUES IQUES DE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DE    PLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENT    

1.2.1. OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA PROPOSTA 

Actualment, a l’entorn de la C-32, dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, hi ha 3 
subestacions elèctriques en funcionament: 

SE “GARRAF-REE”: 

Subestació de transport a 400kV de l’empresa RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., situada 
al nord de l’autopista C-32 i a l’est de la carretera C-15 i a la que en aquest document 
anomenarem SE REE. 

Els terrenys on s’ubica la SE “Garraf-REE” tenen la qualificació de sòl no urbanitzable 
d’especial protecció segons el Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
Concretament, formen part de la zona de Protecció Natural i Paisatgística (clau 23).  

La SE “Garraf-REE” és urbanísticament compatible amb el planejament vigent, atès que 
consta com a ús admès en l’article 259 del PGO de Vilanova i la Geltrú. 

SE “GARRAF-2” 

Subestació de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, situada al sector del 
Rourell, annexa a la SE REE, atès que el subministrament d’aquesta subestació es fa a partir 
de la L/400kV a 2 circuits (Begues-Garraf, Garraf-Vandellós), previ pas per la  SE “Garraf-
REE”.  

Els terrenys on s’ubica la SE “Garraf-2” tenen la qualificació de sòl no urbanitzable d’especial 
protecció segons el Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
Concretament, formen part de la zona de Protecció Natural i Paisatgística (clau 23).  

La SE “Garraf-2” és urbanísticament compatible amb el planejament vigent, atès que consta 
com a ús admès en l’article 259 del PGO de Vilanova i la Geltrú. 

La SE “Garraf-2” també està en l’àmbit del “Pla Especial urbanístic d’ordenació de l’espai de 
les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2”” (aprovat definitivament per la CTU de Barcelona el 27 
de gener de 2011). Aquest pla, a més de mantenir la zonificació de clau 23, estableix una 
subzona (A), de “reserva per a usos vinculats a infraestructures elèctriques de transformació i 
distribució”, en coherència amb l’ús compatible que permet el PGO. 

SE “GARRAF-1” 

Subestació “Garraf-1” de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, situada al sud 
de l’autopista C-32. Aquesta infraestructura es va construir el 2004 amb caràcter temporal, 
per tal de garantir el subministrament elèctric en el període durant el qual es construïa la SE 
REE i la SE “Garraf-2”. 

Els terrenys en els quals està situada la SE “Garraf-1” tenen la qualificació de sòl no 
urbanitzable d’especial valor segons el Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la 
Geltrú. Concretament, formen part de la zona de sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b). 
D’acord amb l’article 259 del PGO la SE “Garraf-1” no està admesa en aquesta categoria de 
sòl, de manera que, tal i com estableix el “Pla Especial urbanístic d’ordenació de l’espai de 
les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2”” (aprovat definitivament per la CTU de Barcelona el 27 
de gener de 2011), així com el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL signat el 3 de novembre de 2003, en el termini màxim de 10 
anys a comptar des de la data del conveni, el destí final de la SE “Garraf-1” havia de ser el 
seu desmantellament i restauració dels terrenys. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, abans de finalitzar el termini per desmuntar la SE “Garraf-
1” ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,SL comunica a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
necessitat de mantenir la instal·lació en funcionament per tal d’atendre adequadament el 
subministrament elèctric del creixement dels sectors previstos actualment pel planejament. 
Així, una vegada efectuats els anàlisis tècnics per part d’Endesa es considera que el parc 
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existent a la subestació “Garraf-1” és l’adequat al ja existir l’embarrat de 110 kV necessari per 
a la transformació 110/25 kV, i haver-hi espai suficient en el recinte per a la construcció de la 
transformació 110/25 kV necessària, la qual cosa evitaria nous impactes mediambientals en 
el territori i d’altra banda disminuiria el cost econòmic que caldria d’una altra manera. 

Les diferents justificacions que motiven aquesta necessitat són, d’acord amb les 
argumentacions aportades per la pròpia entitat, les següents: 

- Justificació tècnica: Justificació tècnica: Justificació tècnica: Justificació tècnica:     

En relació a la funció elèctrica que acompleix l’actual SE “Garraf-1”: 

L’actual SE “Garraf-1” acompleix amb una funció elèctrica fonamental per a la correcta 
distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del Garraf, consistent en la capacitat 
d’interconnectar segons les necessitats d’explotació de cada moment les diferents línies 
associades, permetent així regular els fluxes de càrrega necessaris per mantenir l’adient 
qualitat de servei. A la citada subestació conflueixen les línies que distribueixen l’energia a les 
subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca del Penedès), La Geltrú, Sant Pere de 
Ribes i Sant Boi. 

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una eliminació de la 
SE “Garraf-1”. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 110 kV entre l’actual SE 
“Garraf-2” (al costat muntanya de l’autopista) i la SE “Garraf-1” (al costat mar de l’autopista). 

En relació a la necessitat de donar servei a les noves ampliacions del municipi (sector 
Llimonet, Eixample Nord,...): 

La subestació existent al municipi (SE La Geltrú) actualment atén les necessitats de 
subministrament elèctric de la ciutat. 

Ara bé, per atendre les noves necessitats previstes informades en l’àmbit d’alimentació de 
l’actual SE La Geltrú, així com pel ple desenvolupament del subministraments connectats 
recentment, caldria augmentar la potència efectiva disponible a la subestació en 80 MVA 
addicionals als 79 MVA de punta actual de demanda de la subestació. 

Per assegurar la qualitat de subministrament i en línia amb els Criteris de Desenvolupament 
de la Xarxa i el Model de Xarxa de Endesa Distribución a Catalunya, les subestacions 
alimentades a 110 kV han de disposar com a màxim de tres transformadors de 40 MVA 
(disseny per atendre amb garantia mercats de 80 MVA). 

Això implica necessàriament la construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, 
per tant, la necessitat de buscar un nou emplaçament per aquesta. 

Sens dubte la millor ubicació tècnica per una nova subestació al municipi és la zona on ja 
existeixen línies elèctriques de 110 kV, xarxa de la qual s’ha de “penjar” la nova transformació 
a mitja tensió necessària. Per tant, és evident que si ja existeix una subestació que acompleix 
amb aquest requisit (la “Garraf-1”) faci que la opció més lògica des de tots els punts de vista 
(tècnic, econòmic, ambiental, urbanístic, etc.) sigui ubicar dins l’actual SE “Garraf-1” la nova 
transformació necessària per atendre les noves necessitats. 

Així mateix, per atendre aquest mercat caldrà estendre nous circuits de mitja tensió a 25 kV 
(mínim deu circuits). 

Si desapareix la SE “Garraf-1” i aquesta nova transformació s’instal·la a la SE “Garraf-2”, 
aquests nous circuits de mitja tensió a 25 kV (set dels deu) caldria estendre’ls per l’autopista 
C-32. 

En conclusió, el manteniment de la SE “Garraf-1” evitaria nous creuaments de línies 
elèctriques aèries de mitja tensió a 25 kV (set circuits) afegits a l’autopista C-32, que es 
sumarien als nous creuaments de les línies aèries d’alta tensió a 110 kV (dos circuits). 
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En relació a una possible ampliació de la SE La Geltrú com a alternativa: 

L’article 13.5 de la Llei 18/2008, del 23 de desembre de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric diu: “Cada subestació que subministri zones urbanes ha d’estar 
connectada elèctricament amb tantes altres subestacions com sigui necessari per a garantir 
que la suma de les potències de reserva d’aquestes subestacions sigui igual o superior a la 
màxima potència demanada en mitjana tensió en la primera subestació”. 

Actualment, el recolzament que té la SE La Geltrú per la xarxa de mitja tensió és del 47% 
(36,5 MVA) i, considerant l’augment vegetatiu esperat, aquest recolzament baixarà. Ampliar la 
subestació reduiria la cobertura respecte l’exigit per l’esmentada llei. 

La transformació AT/MT a la SE “Garraf-1” contribuirà a aconseguir el recolzament requerit. 

Per altra banda, el model de planificació de la xarxa que té Endesa per a una subestació 
110/MT kV marca que aquesta ha de tenir com a màxim tres transformadors essent la 
potència màxima instal·lada de 120 MVA, és a dir, tres màquines de 40 MVA.  

Actualment, la SE  La Geltrú disposa de quatre transformadors de 30 MVA, la qual cosa 
equival al límit referit i, per tant, no es pot ampliar més. 

- Justificació econòmica: Justificació econòmica: Justificació econòmica: Justificació econòmica:     

En referència als costos d’electrificació de nous projectes, és a dir, transformació 110/25 kV a 
la subestació i les línies de mitja tensió a 25 kV associades, cal dir que pel fet de creuar 
l’autopista C-32, bé sigui en aeri o en subterrani, els costos a repercutir al promotor serien 
més alts que no pas si aquesta alimentació es fes des de la SE “Garraf-1”. Aquest fet 
s’agreuja si el pas de l’autopista de les línies de mitja tensió s’ha de fer en subterrani, ja que 
seria necessari executar una perforació dirigida, execució que comportaria un encariment 
substancial de la realització de l’obra. 

- Justificació ambiental: Justificació ambiental: Justificació ambiental: Justificació ambiental:     

Essent una de les premisses d’aquest Ajuntament la conservació paisatgística i visual dels 
terrenys on s’ubiquen ambdues subestacions, es justifica la subsistència de totes dues 
substancialment pel següent: 

a) la concentració de les instal·lacions de l’actual SE “Garraf-1” en la subestació de 
“Garraf-2”, logísticament comportaria la necessitat d’implantar en els terrenys annexes 
a la mateixa els oportuns suports de final de línia per donar sortida a les noves línies 
elèctriques d’alta tensió. Aquests suports, donat l’esforç que haurien de suportar, 
serien un 300% més grans que les torres comuns d’alineació, per la qual cosa 
l’impacte visual i paisatgístic que comportaria seria de gran abast. 

b) Tanmateix, els creuaments aeris de línies elèctriques que s’hauria de tendir per 
l’autopista, donat l’inassumible elevat cost d’instal·lar circuits subterranis, derivaria en 
una instal·lació de gran impacte visual. 

És a dir, l’impacte paisatgístic que comporta el manteniment de les dues subestacions 
objecte de la present és clarament inferior al que suposaria l’enderroc d’una d’elles i la 
concentració de les seves instal·lacions en una de sola. 

 

1.2.2. CANVIS RESPECTE LA PROPOSTA DE L’AVANÇ DE PLANEJAMENT 

1.2.2.1. Proposta inicial 

L’Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per incorporar l’ús d’infraestructures 
elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6) proposava admetre l’ús de la subestació elèctrica de 
forma genèrica a la clau 18b, limitada al nord de l’autopista i a l’est de la carretera de 
Vilafranca, i al sud de l’autopista. 
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1.2.2.2. Justificació per a la modificació prevista per a l’aprovació inicial 

L’article 268 del vigent Pla General de Vilanova i la Geltrú regula el sòl agrari de valor sòl agrari de valor sòl agrari de valor sòl agrari de valor 
paisatgístic (clau 18b).paisatgístic (clau 18b).paisatgístic (clau 18b).paisatgístic (clau 18b).    

En el seu apartat Capartat Capartat Capartat C (Altres Condicions), es diu el següent: “La modificació d’aquesta 
qualificació no podrà fer-se a través de Modificació Puntual del PGO, i únicament la Revisió 
del PGO podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna justificació”.  

Tal com s’ha indicat a l’apartat d’antecedents, amb motiu de la tramitació de l’avanç de la    
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a incorporar l’ús d’infraestructures Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a incorporar l’ús d’infraestructures Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a incorporar l’ús d’infraestructures Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a incorporar l’ús d’infraestructures 
elèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Gelelèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Gelelèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Gelelèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Geltrútrútrútrú,,,, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en data 22 de juliol de 2013, va emetre informe en virtut de 
l’article 86 bis i de la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en relació al procediment d’avaluació procediment d’avaluació procediment d’avaluació procediment d’avaluació 
ambientalambientalambientalambiental. 

Segons dit informe, la proposta s’adequa a les determinacions del Pla territorial metropolità 
pel que fa a l’admissió de l’ús de servei tècnic al sud de l’autopista, atès que aquest 
considera els sòls com espais de protecció preventiva. 

No obstant, respecte a la modificació plantejada a l’Avanç de la Modificació puntual del Pla Avanç de la Modificació puntual del Pla Avanç de la Modificació puntual del Pla Avanç de la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenaciógeneral d’ordenaciógeneral d’ordenaciógeneral d’ordenació,,,,    l’informe posa de manifest que l’admissió de l’ús de servei tècnic de 
gran ocupació resulta incompatible amb el manteniment de l’ús agrícola, per la qual cosa 
vulnera els principis de la clau de protecció agrària. A aquests efectes, cal qualificar la 
parcel·la corresponent de sòl de protecció agrícola, clau 18, atès que no disposa de protecció 
i s’hi admet l’ús de forma justificada. 

Per tal que el canvi de qualificació sigui viable, tenint en compte la previsió restrictiva 
establerta a l’apartat C de l’art. 268 PGO i segons les valoracions que s’efectuen al respecte 
en l’informe d’urbanisme, cal modificar imodificar imodificar imodificar i    justificar acuradament que el canvi de qualificació justificar acuradament que el canvi de qualificació justificar acuradament que el canvi de qualificació justificar acuradament que el canvi de qualificació 
d’una parcel·la de sòl no urbanitzable d’una parcel·la de sòl no urbanitzable d’una parcel·la de sòl no urbanitzable d’una parcel·la de sòl no urbanitzable no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel 
TRLUTRLUTRLUTRLU    i que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectoriali que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectoriali que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectoriali que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectorial.  

En l’apartat de Conclusions de l’informe es va determinar, entre d’altres consideracions, que 
urbanísticament cal replantejar la proposta en el sentit de modificar el redactat de la clàusula modificar el redactat de la clàusula modificar el redactat de la clàusula modificar el redactat de la clàusula 
que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatque considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatque considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatque considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatgístic, clau 18b, una revisió gístic, clau 18b, una revisió gístic, clau 18b, una revisió gístic, clau 18b, una revisió 
del PGO vigentdel PGO vigentdel PGO vigentdel PGO vigent.    

D’altra banda, l’art. 5. Modificació,5. Modificació,5. Modificació,5. Modificació, de les Normes urbanístiques del PGO diu que les 
modificacions del Pla General no podran canviar la classificació jurídica del sòl no urbanitzable 
a cap altre classificació de sòl, amb les següents excepcions: 4444 c) quan la reclassificació no c) quan la reclassificació no c) quan la reclassificació no c) quan la reclassificació no 
comporti modificació de l’estructura general i orgànica del territori, i previ informe favorable de comporti modificació de l’estructura general i orgànica del territori, i previ informe favorable de comporti modificació de l’estructura general i orgànica del territori, i previ informe favorable de comporti modificació de l’estructura general i orgànica del territori, i previ informe favorable de 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.    

Article 5. Modificació 

1. La modificació de qualsevol dels elements del Pla s'ajustarà a allò que preveu l'article 75 de la 
R.T.L., i disposicions legals concordants i, en allò no previst, pel que es disposa en aquestes 
Normes. 

2. La modificació del Pla que s'elabori haurà de tenir, en tot cas, el grau de precisió propi del Pla 
General i inclourà un estudi macrourbanístic que justifiqui la incidència de la nova ordenació en 
les previsions del Pla General i la viabilitat d'acceptar la proposta sense procedir a una revisió 
total d'aquest. 

3. Les modificacions de superfícies de sòl qualificat com a urbanitzable mai envairan el sòl 
delimitat expressament com a no urbanitzable de protecció especial per preservar-lo del 
desenvolupament urbà. 

4. Les modificacions del Pla General no podran canviar la classificació jurídica del sòl no 
urbanitzable a cap altre classificació de sòl, amb les següents excepcions: 

a) petites requalificacions degudes a reajust de límits del sòl urbanitzable en el moment del 
desenvolupament del seu PPO. 
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b) els sòls classificats com a no urbanitzables clau 16a (El Xicarró). 

c) quan la reclasquan la reclasquan la reclasquan la reclasssssificació no comporti modificació de l’estructura general i orgànica del ificació no comporti modificació de l’estructura general i orgànica del ificació no comporti modificació de l’estructura general i orgànica del ificació no comporti modificació de l’estructura general i orgànica del 
territori, i previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.territori, i previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.territori, i previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.territori, i previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

Al seu torn, l’article 95.5 del TRLUC (en matèria de revisió dels plans d’ordenació urbanística 
municipal) estableix el següent: En tots els casos, és una revisió del planejament general En tots els casos, és una revisió del planejament general En tots els casos, és una revisió del planejament general En tots els casos, és una revisió del planejament general 
l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o 
de clade clade clade classificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que ssificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que ssificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que ssificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que 
consisteix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si consisteix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si consisteix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si consisteix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si 
mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anysmateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anysmateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anysmateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys    anteriors, un anteriors, un anteriors, un anteriors, un 
increment superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel planejament increment superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel planejament increment superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel planejament increment superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel planejament 
general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres 
d’urbanització executades. L’adaptació del planejament gened’urbanització executades. L’adaptació del planejament gened’urbanització executades. L’adaptació del planejament gened’urbanització executades. L’adaptació del planejament general municipal a les ral municipal a les ral municipal a les ral municipal a les 
determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas la revisió del determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas la revisió del determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas la revisió del determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas la revisió del 
planejament general municipal. planejament general municipal. planejament general municipal. planejament general municipal. En similars termes es determina a l’article 116 del Reglament 
que desenvolupa aquesta Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

D’altra banda, cal prendre en consideració l’article 21 de les normes del PGO on es 
determina el procés per a RECLASSIFICAR el SNUble, que admet la possibilitat a través de 
Modificació, en el mateix sentit que ara es planteja no una reclassificació sinó un canvi de 
qualificació. 

Article 21. Classificació, segons règim jurídic 

El territori ordenat per aquest Pla General es classifica en: 

A) Sòl urbà; B) Sòl Urbanitzable; C) Sòl No Urbanitzable, d'acord amb el que preveuen els articles 
115 a 117 de la R.T.L. articles 20 a 24 del Reglament de Planejament de la L.S. 

Aquesta classificació del territori es delimita en el Pla General en els plànols d'ordenació sèrie A, a 
escala 1:5000. 

El Sòl Urbanitzable es convertirà en Urbà a través de l'execució del planejament, segons els 
procediments establerts en l'Ordenament Urbanístic. 

El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Urbanitzable a través d'un procés de Revisió El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Urbanitzable a través d'un procés de Revisió El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Urbanitzable a través d'un procés de Revisió El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Urbanitzable a través d'un procés de Revisió 
global del Pla General, amb l’excepció dels supòsits especíglobal del Pla General, amb l’excepció dels supòsits especíglobal del Pla General, amb l’excepció dels supòsits especíglobal del Pla General, amb l’excepció dels supòsits específics justificats per les preexistències fics justificats per les preexistències fics justificats per les preexistències fics justificats per les preexistències 
edificatòries i d’usos, i dels supòsits que no representen modificació substancial de l’estructura edificatòries i d’usos, i dels supòsits que no representen modificació substancial de l’estructura edificatòries i d’usos, i dels supòsits que no representen modificació substancial de l’estructura edificatòries i d’usos, i dels supòsits que no representen modificació substancial de l’estructura 
territorial. En ambdós casos, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de territorial. En ambdós casos, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de territorial. En ambdós casos, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de territorial. En ambdós casos, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona.Barcelona.Barcelona.Barcelona.    
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1.2.3. DADES BÀSIQUES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

A continuació es presenten les dades bàsiques de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació de Vilanova i la Geltrú: 

Dades bàsiques del pla 

Tipus de plaTipus de plaTipus de plaTipus de pla    Modificació puntual del PGO (d’ara endavant MPGO) 

Òrgan promotorÒrgan promotorÒrgan promotorÒrgan promotor    ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 

Municipi/sMunicipi/sMunicipi/sMunicipi/s    Vilanova i la Geltrú 

ComarcaComarcaComarcaComarca    Garraf 

Plans territorials i urbanístics aprovats i de Plans territorials i urbanístics aprovats i de Plans territorials i urbanístics aprovats i de Plans territorials i urbanístics aprovats i de 
rang superior que inclouen l’àmbit del plarang superior que inclouen l’àmbit del plarang superior que inclouen l’àmbit del plarang superior que inclouen l’àmbit del pla    

Pla Territorial General de Catalunya 

Pla territorial metropolità de Barcelona 

Revisió del Pla general d’ordenació de Vilanova i la Geltrú 

Superfície de l’àmbit del PlaSuperfície de l’àmbit del PlaSuperfície de l’àmbit del PlaSuperfície de l’àmbit del Pla    2,2 ha 

Altres actuacions remarcablesAltres actuacions remarcablesAltres actuacions remarcablesAltres actuacions remarcables    

Simultàniament i en expedient separat a la present MPGO 
es tramita la modificació del Pla especial d’ordenació de 
l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les 
seves línies de transport, (article 85.9 del DL 1/2010) 

Equip/s redactor/s documents d’avaluació Equip/s redactor/s documents d’avaluació Equip/s redactor/s documents d’avaluació Equip/s redactor/s documents d’avaluació 
ambientalambientalambientalambiental    

Sinergis Enginyeria, SL 

 

1.2.4. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 

La modificació del Pla general d’ordenació de Vilanova i la Geltrú té dos objectius: 

1. Canviar el redactat de l’article 268, que regula la clau 18b, concretament de la clàusula 
que actualment estableix que la modificació d’aquesta qualificació no podrà fer-se a 
través de Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació, i únicament la Revisió del 
Pla General d’Ordenació podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna justificació. 

2. Modificar la qualificació del sòl de la zona d’implantació de la subestació “Garraf-1”, 
situada en la parcel·la 26 del polígon 6 del cadastre, passant de clau 18b (sòl agrari de 
valor paisatgístic) a clau 18 (sòl de valor agrícola), per tal de fer urbanísticament 
compatible la subestació “Garraf-1” amb els usos admesos en dita clau (18). 

 

1.2.5. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 

L’àmbit de la modificació puntual del Pla general d’ordenació és la parcel·la 25 del polígon 6 
del cadastre de Vilanova i la Geltrú. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. DESCRIPCIÓ GENERAL DDESCRIPCIÓ GENERAL DDESCRIPCIÓ GENERAL DDESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIEL PROCÉS D’AVALUACIEL PROCÉS D’AVALUACIEL PROCÉS D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAÓ D’IMPACTE AMBIENTAÓ D’IMPACTE AMBIENTAÓ D’IMPACTE AMBIENTALLLL    

1.3.1. RAONS PER SOTMETRE EL PLA A AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

Segons l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, 
s'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes: 

a) Les modificacions dels plans i programes a què fan referència l'article 6 i l'annex 1 que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, directrius i propostes o de la 
cronologia dels plans i programes, sempre que produeixin diferències apreciables en les 
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 

b ) Les modificacions que estableixin el marc per a l'autorització en un futur de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 

c ) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació c ) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació c ) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació c ) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no de sòl no de sòl no de sòl no 
urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest últim cas, si les noves qualificacions urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest últim cas, si les noves qualificacions urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest últim cas, si les noves qualificacions urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest últim cas, si les noves qualificacions 
comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es 
modifica.modifica.modifica.modifica.    

d) Les altres modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que constitueixin 
modificacions substancials de les estratègies , directrius i propostes o de la cronologia del pla 
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el 
medi ambient, llevat de les que afecten únicament al sòl urbà. 

e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no 
hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic . 

 

1.3.2. HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

Històric del procés d’avaluació ambiental 
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Aprovació 
de l’avanç 
del pla 

Definició de l’abast I: 
diagnosi ambiental del 
territori, identificació dels 
objectius ambientals, 
definició d’alternatives i 
justificació de l’alternativa 
escollida 

Avanç del pla, que 
inclou l’ISA 
preliminar 

Promotor - - 

Informació 
pública 

Definició de l’abast II: 
Fixació de l’abast de 
l’avaluació ambiental 

Document de 
referència 

OTAA, Serveis 
Territorials 
Barcelona 
(DMAH) 

29/7/2013 - 

Valoració de l’adequació 
de l’avanç del pla a la 
legislació urbanística 
vigent, a les directrius del 
planejament territorial i als 
criteris de 
desenvolupament 
urbanístic sostenible 

Informe urbanístic i 
territorial 

Comissió 
Territorial 
d’Urbanisme 
de Barcelona 

22/07/2013 - 

P
e

n
d

e
n

t 

Aprovació 
inicial del Pla 

Avaluació ambiental del 
pla i detall dels impactes i 
mesures correctores 

Aprovació inicial del 
Pla , que inclou 
l’ISA 

Promotor 
Pendent 
(present 

document) 
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1.3.3. ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

En data de 12 d’abril del 2013, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. va presentar a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’avanç de la Modificació del Pla General d’ordenació per 
incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 del polígon 6. 

En data de 17 de maig de 2013, va tenir entrada al Departament de Territori i Sostenibilitat la 
sol·licitud del document de referència sobre l’Avanç de la Modificació puntual del PGO, 
presentada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar contenia els apartats següents: 

1.- Contingut de l’informe ambiental preliminar 

2.- Identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament  

a. Descripció dels aspectes i elements ambientalment significatius 

b. Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental 
establerts per la normativa aplicable 

c. Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla  

3.- Descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada 

Així, el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar s’ajusta a les 
determinacions del punt d) de l’article 106.2, i de l’article 70 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006). 

Prenent com a base l’avanç del pla i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, l’òrgan 
ambiental va emetre, amb data de 29 de juliol de 2013, el document de referència que 
determina l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis 
ambientals aplicables, i identifica les administracions públiques afectades i el públic 
interessat.  

Cal posar de manifest que, si bé la Modificació puntual del Pla general d’ordenació es tramita 
separadament de la modificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions 
“Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport, des de la Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona es va considerar necessària l’elaboració d’un document de 
referència de maneja conjunta i des d’una perspectiva global, tenint en compte els aspectes i 
els elements ambientalment rellevants i els possibles efectes sobre el medi de totes dues 
propostes. 

A continuació es resumeixen les determinacions principals d’aquest document de referència, 
que s’incorporen al present informe de sostenibilitat ambiental tal com s’especifica a la taula. 
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Determinacions del document de referència 

Abast Abast Abast Abast i nivell de detall de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA)i nivell de detall de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA)i nivell de detall de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA)i nivell de detall de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA)    Incorporació a l’ISAIncorporació a l’ISAIncorporació a l’ISAIncorporació a l’ISA    

A) RequerimentsA) RequerimentsA) RequerimentsA) Requeriments    ambientals significatius en l’àmbit del plaambientals significatius en l’àmbit del plaambientals significatius en l’àmbit del plaambientals significatius en l’àmbit del pla        

A
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) 
D

e
sc

rip
ci

ó
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Model 
territorial. 
Consum i 
ocupació de 
sòl 

L’ISA haurà de quantificar el consum de sòl en 
relació amb cadascuna de les cobertes així 
com avaluar el potencial consum de sòl arran 
del desenvolupament de les alternatives 
considerades, fent especial menció, al guany 
o pèrdua de permeabilitat. 

Apartat 3.2 (Anàlisi dels efectes 
de cada alternativa d’acord amb 
els objectius i criteris ambientals). 

Caldrà identificar els talussos existents en 
l’àmbit d’estudi i avaluar el seu grau 
d’estabilitat 

Apartat 2.1.1.5 (Orografia). 

Cicle integral 
de l’aigua 

Caldrà incorporar les consideracions 
efectuades en l’informe emès per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de 29 de maig de 2013, 
emès en resposta a les consultes efectuades. 

Apartat 2.1.2 (Cicle integral de 
l’aigua).  

Ambient 
atmosfèric 

Contaminació atmosfèrica 

En l’ISA caldrà posar de manifest que el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú forma part de 
la Zona de Qualitat de l’Aire 3. Penedès-Garraf 
així com incorporar l’estat de la qualitat de 
l’aire entre els anys 2007-2011. En aquest 
sentit, cal tenir en compte les mesures d’ozó 
troposfèric, s’ha produït 1 i 2 superacions del 
llindar d’informació a la població els anys 2008 
i 2010 respectivament. Pel que fa als nivells de 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres, s’ha superat el valor límit anual i 
s’ha sobrepassat el nombre de superacions 
establertes pel límit diari durant el període 
comprès entre els anys 2007 i 2009. Aquests 
valors estan associats majoritàriament a 
determinades activitats industrials i extractives 
de la zona. 

Atenent a l’anterior, l’ISA haurà de valorar la 
capacitat i vulnerabilitat atmosfèrica en relació 
amb els contaminants ozó troposfèric i 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres. 

Apartat 2.1.3.1 (Contaminació 
atmosfèrica). 

Contaminació acústica 

En l’ISA s’haurà de valorar la sensibilitat 
acústica associada a l’espai d’interès natural 
Massís del Garraf, que es localitza a 120 m de 
l’àmbit d’estudi. 

Apartat 2.1.3.2 (Contaminació 
acústica). 

Contaminació lluminosa 

La informació incorporada en la documentació 
ambiental es considera adequada i suficient. 

Apartat 2.1.3.3 (Contaminació 
lluminosa). 

Canvi climàtic Els efectes sobre el canvi climàtic no es 
consideren rellevants. 

Apartat 2.1.4 (Canvi climàtic). 
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Biodiversitat 
territorial, 
permeabilitat 
ecològica i 
patrimoni 
natural 

En l’ISA caldrà fer constar que els espais 
d’interès natural incorporen el Parc del Garraf, 
que forma part de la xarxa de parcs de la 
Diputació de Barcelona, i està regulat pel Pla 
especial de protecció del medi físic i del 
paisatge de l’espai natural del Garraf (Pla 
especial del Garraf, en endavant). 

Apartats 2.1.5.1 (Espais naturals 
protegits) i 2.2.1.2 (Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona). 

Atenent la proximitat de l’àmbit d’actuació als 
espais protegits esmentats, en l’ISA s’haurà de 
valorar la presència i potencial afectació a les 
espècies de fauna i flora protegides. En relació 
amb la flora, es recomana fer un seguiment 
especial de la Centaurea linifolia¸espècie de 
flora pròpia de brolles i pastures. 

Apartat 2.1.5.4 (Hàbitats i 
espècies d’interès). 

Cal tenir en compte la presència de margalló 
(Chamaerops humilis) com un element natural 
rellevant atenent que està catalogat com una 
espècie protegida segons l’Ordre de 5 de 
novembre de 1984, sobre protecció de 
plantes de flora autòctona amenaçada. En 
aquest sentit, malgrat l’estat desnaturalitzat de 
l’àmbit, en l’ISA s’haurà d’inventariar els peus 
de margalló presents amb l’objecte de garantir 
el compliment de l’Ordre de 5 de novembre 
de 1984. 

Apartat 2.1.5.4.2 (Flora). 

En l’ISA s’haurà de valorar la presència de 
galzeran (Ruscus aculeatus). Apartat 2.1.5.4.2 (Flora). 

Paisatge A partir de l’anàlisi diagnòstic de l’àmbit 
d’estudi es posa de manifest l’impacte 
paisatgístic derivat arran del desenvolupament 
del Pla especial que es proposa modificar. Es 
considera que l’impacte paisatgístic existent 
haurà de ser analitzat com un aspecte 
ambientalment rellevant. 

Apartats 2.1.6 (Paisatge), 4.1.2 
(Repercussions significatives 
sobre el medi) i 5 (Identificació i 
avaluació dels probables efectes 
significatius de l’ordenació 
proposada). 

Residus No es considera un aspecte ambientalment 
rellevant. Apartat 2.1.7 (Residus). 

Riscs Es considera que la informació aportada en 
l’ISA preliminar és suficient, sens perjudici 
d’allò establert en l’informe emès per la 
Direcció General de Protecció Civil, de 2 de 
juliol de 2013. 

Apartat 2.1.8 (Riscos ambientals). 
Les prescripcions tècniques 
recomanades per la DGPC 
s’inclouran a la modificació del 
Pla especial. 
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A.2) Determinació 
dels objectius, 
criteris i 
obligacions de 
protecció 
ambiental 
aplicables en 
l’àmbit del pla 
(legislació 
sectorial) 

A banda de les determinacions normatives 
establertes en el Pla especial d’ordenació de 
l’espai de les subestacions Garraf 1 i Garraf 2, 
en especial les corresponents als articles 12, 
13 i 14 relatius al paisatge, hàbitats i espècies 
d’especial protecció, protecció i manteniment 
dels recursos hídrics, i manteniment dels 
processos ecològics del territori, 
respectivament, caldrà tenir en compte les 
consideracions efectuades en l’informe emès 
per l’OTAA en data 9 de febrer de 2009 en 
relació amb el Pla especial de referència. 

Apartat 2.2.2.3 (Pla especial 
d’ordenació de l’espai de les 
subestacions “Garraf-1” i “Garraf-
2” i les seves línies de transport). 

S’haurà de constatar el compliment de les 
mesures correctores establertes en l’ISA i en 
l’estudi d’impacte i integració paisatgística del 
Pla especial anteriorment esmentat, i en el seu 
defecte, garantir la seva realització. En 
especial, caldrà assegurar el compliment de 
les mesures correctores relatives a la 
vegetació i al paisatge, les quals queden 
recollides en els plànols A2-A9 del Pla 
especial. 

En relació amb l’anterior, no es constata la 
presència de les quatre feixes superiors al 
sector de ponent ni la plantació dels 
exemplars de margalló i garrofers que 
s’establia en l’ISA del Pla especial esmentat, 
sinó que segons l’ortofotomapa de l’any 2012, 
aquest àmbit està erm i amb acopis de terra, 
procedents suposadament, de la construcció 
del vial d’accés construït. 

Aquestes mesures s’inclouran a 
la modificació del Pla especial. 
Val a dir, que quan s’aprovi 
aquest Pla especial es redactarà 
un projecte de restauració que 
tingui en compte totes aquestes 
mesures. 

Es recorda que per l’àmbit situat al sud de 
l’autopista C-31 on s’hi emplaça la subestació 
Garraf-1, l’estudi d’integració paisatgística 
planteja la recreació dels antics espais 
agrícoles. 

Com s’ha mencionat, està 
prevista la elaboració d’un 
projecte de restauració que tingui 
compte aquestes mesures. Veure 
apartats 4.1.2 (Repercussions 
significatives sobre el medi). 

A.3) Definició dels 
objectius i criteris 
ambientals 
adoptats 

Atenent la interdependència de la modificació 
del PGO i de la modificació del Pla especial, es 
considera que caldrà definir un únic sistema 
d’objectius i criteris ambientals. 

En aquest sentit, el document de referència 
mostra els objectius i criteris esmentats, 
alguns dels quals s’ha suprimit atesa la seva 
poca rellevància o per la seva absència de 
contingut ambiental. D’altra banda, 
s’introdueixen en l’ISA alguns criteris i 
indicadors ambientals, per tal d’afavorir la 
màxima ambientalització de la proposta. 

Apartat 2.3 (Definició dels 
objectius i criteris ambientals 
adoptats en la redacció del 
planejament d’acord amb els 
requeriments ambientals 
establerts). 
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A.4) Especificació 
de si els projectes 
que desenvolupin 
el planejament 
s’han de sotmetre 
al procediment 
d’AIA segons la 
legislació 
aplicable 

S’haurà d’especificar si el projecte derivat del 
desenvolupament de la Modificació del Pla 
especial s’ha de sotmetre al procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental, segons el 
Reial decret 1/2008, d’11 de gener, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació 
d’impacte ambiental1. 

Apartat 2.4 (Especificació de si els 
projectes que desenvolupin el 
planejament s’han de sotmetre al 
procediment d’avaluació 
d’impacte ambiental). 

BBBB) ) ) ) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació 
proposadaproposadaproposadaproposada    

    

B.1) Descripció de 
les 
característiques 
de les alternatives 
considerades 

El document de referència posa de manifest 
que segons la documentació de l’avanç, 
independentment de la subzona (alternativa de 
la modificació del PE) que s’inclogui el sector 
de terreny situat al sud de la SE Garraf 1, i 
d’acord amb la normativa vigent, es preveu la 
restauració d’aquesta subzona. No obstant, 
aquesta determinació esdevé contradictòria 
amb l’ampliació de la SE que es deriva de 
l’alternativa 3. 

Aquest fet es resoldrà amb la 
nova ordenació proposada a la 
Modificació del Pla Especial. 

Es posa de manifest l’absència d’alternatives 
en la proposta de Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació, constatant-se, a més, 
que no s’ha tingut en compte les 
determinacions corresponents a l’alternativa 0. 
En conseqüència, es recorda que caldrà 
incorporar, com a mínim, l’alternativa 0, que 
correspon a mantenir el planejament vigent, 
en la qual caldrà posar de manifest la 
temporalitat de la subestació Garraf 1, amb el 
conseqüent desmantellament i la posterior 
restauració paisatgística. 

A l’apartat 3 (Justificació 
ambiental de l’elecció de 
l’alternativa d’ordenació 
proposada) es presenten 3 
alternatives, que inclouen 
l’Alternativa 0. 

Caldrà completar l’ISA incorporant l’alternativa 
0. A més, caldrà realitzar una descripció de les 
alternatives amb el grau de detall i contingut 
suficient per tal de poder avaluar la seva 
idoneïtat ambiental. En aquest sentit, caldrà 
tenir en compte l’evolució del consum de sòl 
derivat pel que fa al desenvolupament últim de 
les alternatives plantejades. A més, es recorda 
que l’ISA haurà de fer referència a la proposta 
de modificació per tal d’assegurar la 
coherència i efectivitat de l’avaluació 
ambiental. 

Apartat 3.1 (Descripció de les 
característiques de les 
alternatives considerades) 

                                            

 

 

1 Està derogat per l’aprovació de la Llei 21/2013, de 9 Llei 21/2013, de 9 Llei 21/2013, de 9 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambientalde desembre, d’avaluació ambientalde desembre, d’avaluació ambientalde desembre, d’avaluació ambiental. 
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B.2) Anàlisi dels 
efectes de cada 
alternativa d’acord 
amb els objectius i 
criteris ambientals 

Caldrà avaluar cadascuna de les alternatives 
en funció del grau d’acompliment dels 
objectius i criteris ambientalment marcats, 
justificant de manera raonada, mitjançant un 
nivell d’informació suficient, el grau 
d’adequació de la proposta a aquestes fites 
ambientals. 

Apartat 3.2 (Anàlisi dels efectes 
de cada alternativa d’acord amb 
els objectius i criteris ambientals) 

B.3) Justificació 
ambiental de 
l’elecció de 
l’alternativa 
seleccionada 

Es recorda que en l’ISA caldrà justificar 
ambientalment l’alternativa a partir del grau 
d’acompliment dels objectius i criteris 
ambientals definits en el document de 
referència. 

Apartat 3.3 (Justificació ambiental 
de l’elecció de l’alternativa 
seleccionada) 

Valoració ambiental dels objectius i els criteris generals del pla, de Valoració ambiental dels objectius i els criteris generals del pla, de Valoració ambiental dels objectius i els criteris generals del pla, de Valoració ambiental dels objectius i els criteris generals del pla, de 
la justificació de les alternatives considerades i de lala justificació de les alternatives considerades i de lala justificació de les alternatives considerades i de lala justificació de les alternatives considerades i de la    propostapropostapropostaproposta    

Incorporació a l’ISAIncorporació a l’ISAIncorporació a l’ISAIncorporació a l’ISA    

Caldrà completar I’ISA amb aquells aspectes assenyalats en 
cursiva en el document de referència. Específicament, s’atendrà als 
objectius i criteris ambientals definits, tot garantint la seva integració 
en la proposta del Pla. Alhora, caldrà completar les alternatives 
estudiades tot incorporant l’alternativa 0 per tal de poder avaluar les 
modificacions en relació amb el perfil ambiental de l’àmbit. En 
aquest sentit, es recorda que l’alternativa 0 comportaria la 
restauració d'un sòl agrícola com a conseqüència del 
desmantellament de la subestació Garraf 1. A més, caldrà 
completar l’anàlisi i justificació de les alternatives estudiades. 

Pel que fa a la proposta, atenent la necessitat, segons la justificació 
realitzada en la documentació, d'augmentar la dotació d'energia 
elèctrica en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, es valora 
positivament el manteniment de la infraestructura existent en 
detriment de fer noves ocupacions de sol. No obstant l’anterior, 
caldrà tenir en compte les determinacions i mesures correctores 
definides en el Pla especial d'ordenació de l’espai de les 
subestacions Garraf-1 i Garraf-2, pel que fa a les mesures 
encaminades a integrar paisatgísticament les subestacions Garraf-
REE i Garraf-2, doncs segons D’anàlisi realitzat no es constata la 
seva execució. 

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

Apartats 2.3 (Definició dels 
objectius i criteris ambientals 
adoptats en la redacció del 
planejament d’acord amb els 
requeriments ambientals 
establerts), 3 (Justificació 
ambiental de l’elecció de 
l’alternativa d’ordenació 
proposada), 4 (Descripció 
ambiental del planejament 
segons l’alternativa d’ordenació 
adoptada) i 6 (Avaluació global 
del pla i justificació del 
compliment dels objectius 
ambientals establerts). 
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Les actuacions d'informació i consulta relacionades amb la 
Modificació puntual de Pla general d'ordenació i la Modificació 
puntual Pla especial, en relació amb el procediment d'avaluació 
ambiental, es realitzaran de conformitat amb els articles 23 i 115 
del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. La fase de consultes sobre el document d'aprovació 
inicial, que inclourà I’ISA, es realitzarà per l’òrgan promotor a les 
administracions públiques afectades i al públic interessat que es 
cita a continuació, sens perjudici que siguin consultats altres 
organismes segons la legislació vigent. 

Administracions públiques afectades 

- Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 

- Agencia Catalana de l’Aigua 

- Diputació de Barcelona 

- Consell Comarcal del Garraf 

Públic interessat 

- ADENC- Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a 
Catalunya 

No s’escau 

 

1.3.4. APORTACIONS DELS ORGANISMES SECTORIALS 

A la taula següent s’indica com s’han incorporat a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental les 
consideracions dels diversos informes emesos pels organismes sectorials, ja sigui arrel de la 
consultes a les administracions afectades per part de l’OTAA o arrel d’allò que estableix 
l’article 48 de la Llei d’urbanisme. 

Incorporació a l’ISA de les aportacions dels organismes sectorials 

Aportacions dels organismesAportacions dels organismesAportacions dels organismesAportacions dels organismes    Incorporació a l’ISAIncorporació a l’ISAIncorporació a l’ISAIncorporació a l’ISA    

Institut Geològic de Catalunya (Informe sobre MPE, de 13 de maig de 2013)Institut Geològic de Catalunya (Informe sobre MPE, de 13 de maig de 2013)Institut Geològic de Catalunya (Informe sobre MPE, de 13 de maig de 2013)Institut Geològic de Catalunya (Informe sobre MPE, de 13 de maig de 2013)    

Informa que l’actuació proposada no afecta cap jaciment paleontològic o cap 
punt d’interès geològic. 

En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol 
resta paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

Veure apartat 2.1.1.3 
(Geologia). La 
mesura preventiva 
indicada s’inclou a la 
modificació del PE. 



INTRODUCCIÓ 
Informe de sostenibilitat ambiental de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació  

per modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificar 
la qualificació urbanística de la parcel·la 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrú 

 
 

 
 Ref. 210.005 23 

Aportacions dels organismesAportacions dels organismesAportacions dels organismesAportacions dels organismes    Incorporació a l’ISAIncorporació a l’ISAIncorporació a l’ISAIncorporació a l’ISA    

Agència Catalana de l’Aigua (Informe Agència Catalana de l’Aigua (Informe Agència Catalana de l’Aigua (Informe Agència Catalana de l’Aigua (Informe sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, de 29 de maig de de 29 de maig de de 29 de maig de de 29 de maig de 
2013)2013)2013)2013)    

L’informe fa diverses consideracions en relació al domini públic hidràulic, la 
zona de policia de lleres, la zona de servitud, l’abastament d’aigua, el 
sanejament, les afeccions ambientals i la inundabilitat i demana que s’incloguin 
a la figura de planejament que posteriorment valorarà l’ACA. 

Per tal de donar compliment a la directiva Marc de l’Aigua, l’ISA elaborat a partir 
del document de referència, haurà d’adaptar-se a les disposicions que es 
derivin de l’aplicació de la Directiva Marc i, en particular, al Pla de gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat el 23 de novembre de 2010 
(Decret 188/2010). 

En tot cas, del DPH no computarà a efectes de repartiment de càrregues i 
beneficis. 

Veure apartat 2.1.2 
(Cicle integral de 
l’aigua). Les 
consideracions a 
complir més 
específiques 
s’inclouen a la 
modificació del Pla 
especial. 

Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
dddd’’’’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Informe sobre Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Informe sobre Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Informe sobre Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Informe sobre 
MPGO i MPE, de 19 de juny de 2013)MPGO i MPE, de 19 de juny de 2013)MPGO i MPE, de 19 de juny de 2013)MPGO i MPE, de 19 de juny de 2013)    

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

- L’àmbit objecte de la Modificació puntual i Pla especial no afecta directament 
cap espai del sistema d’espais naturals protegits (SENP), integrat pel conjunt 
dels elements del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i dels espais de la 
Xarxa Natura 2000, així com espais catalogats per aquest departament com 
a zones humides (ZH), i altres espais d’interès específic, com són les Forests 
d’utilitat pública (CUP) o els camins ramaders classificats. Tanmateix cal tenir 
present per la seva proximitat l’espai d’interès natural del Massís de Garraf, 
inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), i alhora espai de la Xarxa 
Natura. 2000, com a Lloc d’interès comunitari (LIC) i Zona d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA), anomenat Serres del Litoral Central (Codi 
ES5110013), per tal d’evitar afectar els valors naturals motiu pels quals van 
ésser declarats aquests espais protegits i els condicionants que estableixen 
la normativa vigent. 

- A nivell d’hàbitats cal tenir present la presencia d’un grup d’Hàbitats d’lnterès 
Comunitari (HIC) Na prioritari, associats a Pinedes mediterrànies (Codi 9540), 
adjacent a l’est de la modificació puntual (SE Garraf-1), i per altra banda, la 
presencia d’un grup d’Hàbitats d’lnterès Comunitari (HIC) No prioritari, 
associat a Matollars termomediterranis i predesèrtics (Codi 5330), situat al 
sector del Rourell, per la qual cosa cal preveure establir mesures per evitar, o 
minimitzar en la mesura que sigui possible, la seva afectació deriva del 
planejament atesa la consideració d’espais d’interès específic. 

- A nivell faunístic assenyalar part de l’àmbit objecte de la Modificació del Pla 
especial (on hi ha ubicada les SE Garraf-REE i “Garraf-2”) es troba dins un 
espai catalogat per aquest departament com a Àrees d’interès faunístic i 
florístic (AIFF). Concretament l’AIFF es troba dins el límit d’una àrea de 
campeig d’un territori d’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), la qual te el 
seu sector de cria ubicat a una distancia aproximada d’uns 4.5 Km del límit 
més proper d’aquest. Donades però les característiques de l’àmbit objecte 
de la modificació del PGO i del PE, superfície ja construïda, i per tant ús del 
sol ja existent i força desnaturalitzada, amb la presència de les tres 
subestacions elèctriques existents en funcionament (SE Garraf-REE, Garraf-2 
i Garraf-1) i altres infraestructures viaries presents (autopista C-32 i carretera 
C-15), ¡.la seva ubicació respecte del territori de la parella, considerem no ha 
de comportar efectes negatius sobre la supervivència i la reproducció en la 
seva àrea de distribució vigent. 

En relació a l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) assenyalar es tracta 
d’una espècie de rapinyaire que està considerada espècie d’interès 

Veure apartats 2.1.5 
(Biodiversitat 
territorial, 
permeabilitat 
ecològica i patrimoni 
natural) i 2.1.8 
(Riscos ambientals). 
Les consideracions a 
complir més 
específiques 
s’inclouen a la 
modificació del Pla 
especial. 
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comunitari d’acord amb l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, per la 
qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova 
la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). Així mateix, informar 
que a nivell estatal esta catalogada com a espècie amenaçada, amb la 
categoria de Vulnerable, d’acord amb el Reial Decret 139/2011. I a nivell 
català, assoleix el màxim grau d’amenaça, com a espècie catalogada En 
perill d’extinció, segons preveu el Projecte de Decret del Catàleg de la Fauna 
Amenaçada de Catalunya, i d’altres aspectes relatius a la fauna protegida 
(actualment en fase de tramitació). 

Així mateix, tenir present la ubicació. de l’àmbit objecte del planejament en 
relació a les zones delimitades de protecció de l’avifauna amb la finalitat de 
reduir els riscos d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta 
tensió, de conformitat amb la Resolució MAH/3627/2010, i les mesures 
establertes d’acord amb el Reial Decret 1432/2008. 

- Tenir present en cas d’actuacions derivades de la modificació puntual del 
PGOU i modificació del PE impliquin la tallada de peus d’espècies arbòries, 
així com l’obertura de nous vials; o l’arranjament de preexistents que 
impliquin tallada d’espècies arbòries, caldrà autorització expressa de l’Àrea 
del Medi Natural de Barcelona. 

- El municipi de Vilanova i la Geltrú esta declarat com a d’alt risc d’incendi pel 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre, 
mesures que s’hauran de tenir presents en el planejament. 

Diputació de Barcelona (Informe Diputació de Barcelona (Informe Diputació de Barcelona (Informe Diputació de Barcelona (Informe sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, de 2 de juliol de 2013)de 2 de juliol de 2013)de 2 de juliol de 2013)de 2 de juliol de 2013)    

L’informe fa algunes consideracions atesa la proximitat dels terrenys objecte de 
l’expedient a l’espai natural del Garraf i atès que des de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona es desenvolupa el Pla de seguiment i 
conservació de l’àguila perdiguera. S’estima oportú que en l’avaluació 
ambiental s’estudiï l’afectació que poden tenir les noves instal·lacions que 
s’autoritzin a l’empara del planejament urbanístic modificat vers l’avifauna. 

Veure apartat 
2.1.5.4.1 (Fauna). Les 
mesures concretes 
vers l’Avifauna 
s’inclouen a la 
modificació del Pla 
especial. 

Direcció General de Protecció Civil (Informe Direcció General de Protecció Civil (Informe Direcció General de Protecció Civil (Informe Direcció General de Protecció Civil (Informe sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, sobre MPGO i MPE, de 2 de juliol de de 2 de juliol de de 2 de juliol de de 2 de juliol de 
2013)2013)2013)2013)    

Informa que degut a les característiques de la Modificació no emeten informe. 

Tot i això, atès que les subestacions es troben properes a una àrea amb alt risc 
d’incendi forestal es recomana incloure les següents prescripcions tècniques: 

- Adoptar les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes al Decret 
64/1995, de 7 de març, durant l’execució de l’obra independentment de 
l’època de l’any en què es duguin a terme. 

- El promotor ha d’elaborar un document, de caire preventiu, on s’estableixin 
les mesures preventives adoptades a l’obra per evitar el risc d’incendi 
forestal durant la fase de construcció així com durant l’explotació. 

- Si durant les tasques d’execució de les obres es produís un vessament o un 
inici d’incendi es notificarà al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112. 

Finalment, caldrà donar compliment, si s’escau, al Decret 82/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

Aquestes 
consideracions 
s’incorporen a l’ISA 
de la modificació del 
Pla especial. 
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Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Informe sobre MPGO, de 22 de Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Informe sobre MPGO, de 22 de Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Informe sobre MPGO, de 22 de Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Informe sobre MPGO, de 22 de 
jujujujuliol de 2013)liol de 2013)liol de 2013)liol de 2013)    

L’informe conclou que el document s’ajusta al Pla territorial metropolità de 
Barcelona atès que proposa l’ús de serveis tècnics sobre sòls de protecció 
preventiva. 

Urbanísticament, cal replantejar la proposta en el sentit de modificar el redactat 
de la clàusula que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de calor 
paisatgístic, clau 18b, una revisió del Pla General d’Ordenació vigent, i canviar la 
qualificació de la parcel·la 25 del polígon 6 a Sòl de valor agrícola, clau 18, en la 
qual ja s’admet de forma justificada l’ús de serveis tècnics amb gran ocupació 
de sòl. 

Veure apartats 1 
(Introducció) i 3 
(Justificació 
ambiental de l’elecció 
de l’alternativa 
d’ordenació 
proposada). 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Informe sobre MPComissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Informe sobre MPComissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Informe sobre MPComissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Informe sobre MPEEEE, de 22 de , de 22 de , de 22 de , de 22 de 
juliol de 2013)juliol de 2013)juliol de 2013)juliol de 2013)    

L’informe conclou que el document s’adequa a les determinacions del Pla 
territorial metropolità de Barcelona pel que fa a les noves determinacions de 
l’estació Garraf 1 que s’avaluen. Quan a la subestació Garraf 2, cal aportar-ne 
justificació. Cal que el document tingui en compte els criteris d’intervenció en sòl 
no urbanitzable del Pla territorial. 

Urbanísticament, cal ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació 
de Pla general d’ordenació que es tramita simultàniament, garantir 
normativament que es donarà un tractament paisatgístic a la zona on es preveu 
l’ampliació mentre aquesta no es faci efectiva, concretar normativament la resta 
d’actuacions paisatgístiques que es proposen en l’entorn de la subestació, així 
com aportar una major justificació de la proposta de suprimir el nombre màxim 
de suports que cal disposar en les esteses aèries, i de la modificació dels 
accessos i les qualificacions de l’estació Garraf-2, i estar al que estableixin els 
organismes sectorials respecte aquests accessos i els de l’estació Garraf-1. 

No s’escau.  

Veure ISA de la 
modificació del Pla 
especial. 

Departament de cultura (Informe sobre MPE, de 12 de setembre de 2013)Departament de cultura (Informe sobre MPE, de 12 de setembre de 2013)Departament de cultura (Informe sobre MPE, de 12 de setembre de 2013)Departament de cultura (Informe sobre MPE, de 12 de setembre de 2013)    

Especifica que cap element arqueològic, paleontològic i arquitectònic protegit o 
inventariat està afectat per aquesta modificació. 

Informa FAVORABLEMENT, pel que respecta al patrimoni cultural, la 
Modificació del Pla Especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-
1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport, al terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú (comarca del Garraf). 

Veure apartat 
2.1.10.1 (Patrimoni 
Cultural). 
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Agència Catalana de l’Aigua (InformeAgència Catalana de l’Aigua (InformeAgència Catalana de l’Aigua (InformeAgència Catalana de l’Aigua (Informe    MPEMPEMPEMPE, , , , dededede    9 d’octubre de 2013)9 d’octubre de 2013)9 d’octubre de 2013)9 d’octubre de 2013)    

Informa que la MPE es troba fora dels aqüífers classificats al Decret 328/1988, 
d’11 d’octubre. També indica que l’emplaçament està situat fora de lleres 
públiques, Zona de Servitud i Zona de Policia. Així doncs, no caldrà l’autorització 
de l’ACA per la realització d’obres en Zona de Policia. 

En qualsevol cas s’hauran de complir les següents consideracions: 

El material de les cimentacions no haurà de portar elements susceptibles de 
produir contaminació per lixiviació, o per altres vies de transmissió. En cas de 
que els convertidors de potencia (o algun altre element) posseeixin elements 
contaminants, les tasques de manteniment i instal·lació s’hauran de dur amb 
una cura extrema per tal d’evitar possibles vessaments d’oli, essent el 
peticionari responsable de garantir aquest aspecte. 

En cas de que per realitzar la connexió a la xarxa (així com qualsevol altre tipus 
d1actuació), sigui necessari executar algun creuament sobre el Domini Públic 
Hidràulic, o actuació en Zona de Policia de lleres, serà necessari disposar 
prèviament de la corresponent autorització d’obres, d’acord amb tot l’establert 
al RD 849/1986, d’11 d’abril (RDPH). L’expedient serà instruït per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, obtenint-se la corresponent autorització per part de 
l’Organisme Hidràulic Competent. 

El present informe no eximeix al peticionari de l’obligació d’obtenir les oportunes 
autoritzacions i informes que poguessin ser necessàries d’altres Organismes de 
l’Administració Central, Autonòmica o Local, en especial les relacionades amb 
els aspectes mediambientals i paisatgístics. 

Veure apartat 2.1.2 
(Cicle integral de 
l’aigua). Les 
consideracions a 
complir s’inclouen a 
la modificació del Pla 
especial. 

Direcció general de Desenvolupament Rural del DepartaDirecció general de Desenvolupament Rural del DepartaDirecció general de Desenvolupament Rural del DepartaDirecció general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, ment d’Agricultura, ment d’Agricultura, ment d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalRamaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalRamaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalRamaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural    (Informe MPE, de 5 de maig de (Informe MPE, de 5 de maig de (Informe MPE, de 5 de maig de (Informe MPE, de 5 de maig de 
2010201020102010    

Informa favorablement 

No s’escau 

 

1.3.5. OBJECTE I CONTINGUT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

1.3.5.1. Objectius de l’informe de sostenibilitat ambiental 

L’objectiu bàsic de l’informe de sostenibilitat ambiental, com a document fonamental en el 
procés d’Avaluació Ambiental, és analitzar les repercussions que el pla objecte d’estudi (en 
aquest cas la modificació puntual del Pla general d’ordenació de Vilanova i la Geltrú) pugui 
tenir sobre el medi ambient durant tot el procés d’elaboració, tramitació i execució del 
planejament. 

Entre els objectius secundaris adreçats a la consecució de l’objectiu principal exposat cal 
esmentar els següents:  

a) Obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre el marc 
d’estudi. 

b) Descriure la situació actual del medi afectat mitjançant la caracterització del medi 
físic i biòtic. 

c) Determinar les àrees d’especial interès ambiental a tenir en compte en l’aplicació 
del planejament.  

d)Descriure i avaluar les principals pertorbacions sobre els sistemes naturals que es 
derivaran de les actuacions previstes i, al mateix temps, posar èmfasi en els aspectes 
estratègics i/o ambientalment rellevants del planejament.. 
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e) Descriure i avaluar alternatives del planejament viables i raonables tan des d’un punt 
de vista tècnic com ambiental. 

 

1.3.5.2. Continguts de l’informe de sostenibilitat ambiental 

Els continguts de l’informe de sostenibilitat ambiental són els regits per l’article 70 del Decret 
305/2006: 

a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del plaDeterminació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del plaDeterminació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del plaDeterminació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, el què 
inclou: 

1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit objecte 
de planejament i del seu entorn. 

2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, 
aplicables en l’àmbit del pla, establerts en la normativa internacional, comunitària, 
estatal, autonòmica o local, o en els instruments de planejament territorial, els plans 
directors urbanístics o altres plans o programes aplicables. 

3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, 
d’acord amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb 
els principis i directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei d’urbanisme, els quals han 
de referir-se, entre d’altres aspectes, a la sostenibilitat global del model d’ordenació; al 
cicle de l’aigua; a la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni 
natural; a la qualitat del paisatge; a la qualitat de l’ambient atmosfèric; i a la 
contaminació acústica i lluminosa.  

Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en funció del 
seu grau d’importància relativa. 

b) Justificació ambientJustificació ambientJustificació ambientJustificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposadaal de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposadaal de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposadaal de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada, el què inclou: 

1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades. 

2n. L’anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les 
seves determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris ambientals als 
què es refereix l’apartat 1.c) d’aquest article. 

3r. La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada. 

c) Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adDescripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adDescripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adDescripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptadaoptadaoptadaoptada, incloent: 

1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves 
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el medi ambient. 

2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes 
addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de sanejament, de gestió de 
residus i similars derivades de l’ordenació proposada. 

3r. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la millora 
del medi ambient. 

d) IdeIdeIdeIdentificació i avaluació dels probables efectes significatiusntificació i avaluació dels probables efectes significatiusntificació i avaluació dels probables efectes significatiusntificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, 
sinèrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius i d’altres) de 
l’ordenació proposada sobre el medi ambient, incloent: 

1r. Els efectes sobre els recursos naturals. 

2n. Els efectes sobre els espais i aspectes identificats d’acord amb l’apartat 1. 

3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l’ordenació prevista pel 
pla. 
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e) Avaluació global del pla i justificació del Avaluació global del pla i justificació del Avaluació global del pla i justificació del Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals compliment dels objectius ambientals compliment dels objectius ambientals compliment dels objectius ambientals 
establertsestablertsestablertsestablerts, el què comprèn: 

1r. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els 
requeriments ambientals assenyalats a l’apartat 1. 

2n. L’avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils 
ambientals inicial i resultant de l’àmbit del pla, d’acord amb l’apartat anterior i les 
jerarquies entre objectius ambientals establertes en l’apartat 1.c). 

3r. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 

f) SíntesiSíntesiSíntesiSíntesi    de l’estudide l’estudide l’estudide l’estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una 
ressenya dels objectius i criteris ambientals fixats, i l’explicació justificada de l’avaluació 
global del pla. 
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2.2.2.2. RRRREQUERIMENTS AMBIENTAEQUERIMENTS AMBIENTAEQUERIMENTS AMBIENTAEQUERIMENTS AMBIENTALS SIGLS SIGLS SIGLS SIGNIFICATIUS DE L’ÀMBINIFICATIUS DE L’ÀMBINIFICATIUS DE L’ÀMBINIFICATIUS DE L’ÀMBIT OBJECTE T OBJECTE T OBJECTE T OBJECTE 

DE PLANEJAMENTDE PLANEJAMENTDE PLANEJAMENTDE PLANEJAMENT    

 

2.1.2.1.2.1.2.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPEDESCRIPCIÓ DELS ASPEDESCRIPCIÓ DELS ASPEDESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RCTES AMBIENTALMENT RCTES AMBIENTALMENT RCTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE L’ÀMBITELLEVANTS DE L’ÀMBITELLEVANTS DE L’ÀMBITELLEVANTS DE L’ÀMBIT    

OBJECTE DE PLANEJAMEOBJECTE DE PLANEJAMEOBJECTE DE PLANEJAMEOBJECTE DE PLANEJAMENT I DEL SEU ENTORNNT I DEL SEU ENTORNNT I DEL SEU ENTORNNT I DEL SEU ENTORN    

2.1.1. MODEL TERRITORIAL. CONSUM I OCUPACIÓ DEL SÒL 

2.1.1.1. Context territorial 

L’àmbit del de la modificació puntual del Pla general d’ordenació és la parcel·la 25 del polígon 
6 del cadastre de Vilanova i la Geltrú, és a dir, la parcel·la on se situa la subestació elèctrica 
Garraf-1. Aquesta té una superfície de 2,2 ha. 

La subestació se situa annexa a l’autopista C-32, al sud de la via i a l’est de la carretera C-15 
a la zona anomenada Fondo de la Pedrera. 

 

2.1.1.2. Climatologia 

El clima de Vilanova i la Geltrú és mediterrani de plana i terra baixa amb influència marítima. 
La presència del massís de Garraf fa que resti a recer dels vents freds del nord i dels secs de 
l'oest, fet que accentua encara més la influència marítima. La temperatura mitjana anual 
oscil·la entre 15° i 16°. Els hiverns són temperats (a mitjana mensual de gener és entre 7 i 
9ºC), amb glaçades molt escasses. Els estius són molt secs i calorosos (les temperatures 
mitjanes mensuals de juliol se situen entre 12 i 24ºC), encara que la marinada atenua els 
efectes de les temperatures elevades. La proximitat al mar fa que la humitat hi sigui sempre 
força elevada. 

Les precipitacions són escasses. Les mitjanes anuals se situen entorn dels 500 mm. L'estiu 
(sobretot durant el juliol) és l'estació més seca, però l’hivern normalment també és sec. La 
tardor és l'estació més plujosa, amb pluges que són molt irregulars, sovint intenses i 
torrencials. Durant la resta de l'any els rius van secs. 

 

2.1.1.3. Geologia 

La zona d’estudi es localitza al peu de la serralada litoral catalana, en el marge meridional del 
bloc calcari del massís del Garraf.  
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Mapa geològic de la zona d’estudi 

 
Font: Mapa “Geològic” de Catalunya a escala 1:50.000. IGC. 

El substrat geològic de l’àmbit de la modificació puntual està format bàsicament per dues 
litologies diferents: 

• Qr:Qr:Qr:Qr: Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents. Holocè. 

• CVBcd:CVBcd:CVBcd:CVBcd: Calcàries amb intercalacions dolomítiques. Valanginià-Barremià.  

 

CENOZOIC 

QuaternariQuaternariQuaternariQuaternari    

Holocè recent 

Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents (Qr): Són graves, sorres, llims i localment 
blocs, que formen els dipòsits de les lleres actuals de les rieres i dels torrents. Inclou els 
possibles dipòsits de vessant no cartografiables amb els quals s’identen lateralment. 

MESOZOIC 

Cretaci inferiorCretaci inferiorCretaci inferiorCretaci inferior    

Valanginià-Barremià 

Calcàries amb intercalacions dolomítiques (CVBcd): Es tracta de calcàries grises amb 
intercalacions dolomítiques, algunes d'elles bretxoides, d'altres laminars amb estromatòlits i 
"mud-craks" i calcàries micrítiques. Segueix amb calcàries massives compactes, gris clar, 
amb algun nivell dolomític intercalat i abundants rudistes, fragments de gasteròpodes, 
braquiòpodes, miliòlids, orbitolines i caràcies. La potència total pot arribar als 1000 metres. 
Correspon a un ambient sedimentari marí de plataforma carbonatada soma. 
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2.1.1.4. Edafologia 

Els sòls de la zona d’estudi són, en general, soms, ben drenats, de textura mitjana amb pocs 
o comuns elements grossos. 

Segons el Mapa de sòls de Catalunya a escala 1:25.000, els sòls presents a la zona tenen les 
característiques que es descriuen tot seguit.  

Mapa de sòls de la zona d’estudi 

 
M03.- Edificació industrial; M04.- Vies de comunicació; M07.- Activitats extractives 

Font: Mapa de sòls de Catalunya a escala 1:25.000. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

1960.1960.1960.1960.----    Complex Pujols/Llorenç, franca, del 10 al 20% de pendent, graverenca. Complex Pujols/Llorenç, franca, del 10 al 20% de pendent, graverenca. Complex Pujols/Llorenç, franca, del 10 al 20% de pendent, graverenca. Complex Pujols/Llorenç, franca, del 10 al 20% de pendent, graverenca.     

Els sòls d'aquesta unitat es troben en posicions de vessant suau amb pendent fort i tenen 
graves superficials. S'hi troben sòls de dues sèries:  

Els sòls de la sèrie Pujols són soms, ben drenats, de textura mitjana amb pocs o comuns 
elements grossos. L’horitzó superficial té un espessor de 25 a 40 cm. El color és de castany 
vermellós pàl·lid a castany groguenc. La textura és de franca a franco-llimosa i presenta pocs 
elements grossos. Per sota, apareix una capa molt fortament cimentada amb carbonat 
càlcic.  

Els sòls de la sèrie Llorenç són moderadament profunds, ben drenats, de textura mitjana amb 
pocs o comuns elements grossos. L’horitzó superficial té un espessor de 20 a 40 cm. El color 
és de castany vermellós pàl·lid a groc pàl·lid. La textura és franca o franco-llimosa i presenta 
pocs elements grossos.  

L’horitzó subsuperficial arriba a uns 40-80 cm de fondària. El seu color és de castany 
vermellós pàl·lid a groc pàl·lid. La textura és franca o franco-llimosa i presenta pocs elements 
grossos. Presenta freqüents acumulacions secundàries de carbonat càlcic en forma de 
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nòduls durs i/o concrecions. Per sota, apareix una capa molt fortament cimentada amb 
carbonat càlcic. 

 

2.1.1.5. Orografia 

L’orografia de l’àmbit d’estudi és bastant plana, donat que es mantenen les terrasses que 
antigament s’havien cultivat. Així es mostra en el mapa topogràfic de la zona, on es ressalten 
els talussos existents. Aquests, no tenen problemes d’estabilitat. 

Talussos existents a l’àmbit d’estudi 

 
Font: Elaboració pròpia 
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2.1.1.6. Cobertes del sòl 

L’àmbit d’estudi correspon a una zona molt antropitzada i degradada, on la subestació 
existent (Garraf-1) es troba envoltada de vies de comunicació, habitatges aïllats (Masia d’en 
Galzeran i Corral del Carro), zones industrials i, fins i tot, una activitat de desballestament de 
cotxes que ocupa una important superfície al sud. 

Cobertes del sòl de la zona d’estudi 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (versió 4). CREAF. 

A la zona afectada per la modificació puntual les cobertes del sòl són tres: la corresponent a 
les instal·lacions elèctriques existents, la superfície ocupada pel nou vial se sortida de 
l’autopista C-32 i dos herbassars situats al nord i al sud de la subestació. L’herbassar del nord 
correspon a una parcel·la ocupada per vegetació ruderal, mentre que el del sud actualment 
es troba pasturat. A l’apartat 3.2 (Anàlisi dels efectes de cada alternativa d’acord amb els 
objectius i criteris ambientals) del present document es quantifica el consum de sòl, en relació 
amb cadascuna de les cobertes afectades, per cadascuna de les alternatives considerades. 
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2.1.2. CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA 

2.1.2.1. Hidrologia 

Diversos torrents de curs intermitent solquen el terme municipal de Vilanova i la Geltrú seguint 
el declivi de N a S de la vessant sud del Massís del Garraf. A la zona afectada per la 
modificació puntual del PGO no hi ha cap curs fluvial a destacar.  

Pel que fa a les aigües subterrànies, a la part baixa del terme municipal de Vilanova, 
concretament a la zona de contacte entre el Quaternari i el Miocè, s'han format capes d'aigua 
freàtica, que ha sigut explotada per mitjà de pous de fondària variable, ja sigui per a 
l'aprofitament domèstic o per al regadiu de les hortes. 

En relació amb el decret 328/1988 “pel qual s’estableixen les normes de protecció i 
addicionals en matèria de procediment en relació a diversos aqüífers protegits de Catalunya” 
la zona de estudi no pertany a cap de les masses d’aigua afectades. 

La zona tampoc forma part de les zones declarades com a vulnerables per contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries pels Decrets: 283/1998, 476/2004 i Acord de Govern de 
28 de juliol de 2009.  

 

2.1.2.2. Domini públic hidràulic, zona de policia i zona de servitud 

L’àmbit de la modificació puntual es troba fora del domini públic hidràulic, de la zona de 
policia i de la zona de servitud de les lleres públiques més properes. 

 

2.1.2.3. Abastament d’aigua 

Per les característiques de la proposta no es preveu que aquesta tingui cap afecció en relació 
a l’abastament d’aigua, per la qual cosa no s’aporten dades en aquest sentit. 

 

2.1.2.4. Sanejament 

Per les característiques de la proposta no es preveu que aquesta tingui cap afecció en relació 
al sanejament, per la qual cosa no s’aporten dades en aquest sentit. 

 

2.1.3. AMBIENT ATMOSFÈRIC 

2.1.3.1. Contaminació atmosfèrica 

D’acord amb l’actual marc normatiu sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient, 
definit per la Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, i el Reial decret 1073/2002, de 18 
d’octubre, el territori català es divideix en zones de qualitat de l’aire (ZQA). Aquestes zones 
estan definides per tal que la seva superfície presenti unes característiques similars pel que fa 
a la qualitat de l’aire considerant elements com: l’orografia, la climatologia, la densitat de 
població, el volum d’emissions industrials i de transport. El municipi de Vilanova i la Geltrú 
pertany a la ZQA 3 (Penedès – Garraf). 

A la taula següent s’especifica l’estat de la qualitat de l’aire a la ZQA 3 entre els anys 2007 i 
2012. En aquest sentit, es tenen en compte les mesures dels principals contaminants en 
relació als valors límit o objectiu establerts per la legislació vigent. 
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Qualitat de l’aire a la ZQA 3 (Penedès – Garraf) 

AnyAnyAnyAny    SOSOSOSO2222    COCOCOCO    NONONONO2222    PbPbPbPb    CCCC6666HHHH6666    AsAsAsAs    CdCdCdCd    NiNiNiNi    BaPBaPBaPBaP    

2007200720072007    < VL < VL < VL < VL < VL < VO < VO < VO 
 

2008200820082008    < VL < VL < VL < VL < VL < VO < VO < VO 
 

2009200920092009    < VL < VL < VL < VL < VL < VO < VO < VO 
 

2010201020102010    < VL < VL < VL < VL < VL < VO < VO < VO < VO 

2011201120112011    < VL < VL < VL < VL < VL < VO < VO < VO < VO 

2012201220122012    < VL < VL < VL < VL < VL < VO < VO < VO < VO 

 

AnyAnyAnyAny    

OOOO3333    

PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5    PM10PM10PM10PM10    ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions    
VO prot. VO prot. VO prot. VO prot. 

salut salut salut salut 
humana humana humana humana 

(2010)(2010)(2010)(2010)    

VO prot. VO prot. VO prot. VO prot. 
Vegetac. Vegetac. Vegetac. Vegetac. 

(2010)(2010)(2010)(2010)    

VO prot. VO prot. VO prot. VO prot. 
salut salut salut salut 

humana humana humana humana 
(2020)(2020)(2020)(2020)    

VO prot. VO prot. VO prot. VO prot. 
Vegetac. Vegetac. Vegetac. Vegetac. 

(2020)(2020)(2020)(2020)    
> Llindar> Llindar> Llindar> Llindar    

2007200720072007    < VO > VO > VO > VO NO 
 

> VL> VL> VL> VL    
Superació del valor límit anual de partícules en suspensió (<10 
micres) a Vilanova i la Geltrú a causa de determinades activitats 
industrials i extractives de la zona 

2008200820082008    < VO > VO > VO > VO SISISISI    < VL > VL> VL> VL> VL    

1 superació del llindar d'informació a la població per l'ozó 
troposfèric. Cap superació del llindar d'alerta. 

Superació del valor límit anual de partícules en suspensió (<10 
micres) a Vilanova i la Geltrú a causa de determinades activitats 
industrials 

    

VO prot. VO prot. VO prot. VO prot. 
salut salut salut salut 

humana humana humana humana 
(2013)(2013)(2013)(2013)    

                            

2009200920092009    < VO 
   

NO < VL > VL> VL> VL> VL    
1 superació del valor límit anual i del valor límit diari de partícules 
en suspensió (<10 micres) a Vilanova i la Geltrú 

2010201020102010    < VO 
   

SISISISI    < VL < VL 2 superacions del llindar diari d'informació de l'ozó troposfèric, un 
a Vilafranca del Penedès i l'altre a Vilanova i la Geltrú. 

2011201120112011    
    

NO < VL < VL 
 

2012201220122012    
    

NO < VL < VL 
 

VL: Valor límit establert per la normativa vigent 

VO: Valor objectiu establert per la normativa vigent 
 
SO2: Diòxid de sofre 

CO: Monòxid de carboni 

NO2: Diòxid de nitrogen 

Pb: Plom 

C6H6: Benzè 

As: Arsènic 

Cd: Cadmi 

Ni: Níquel 

BaP: Benzo(a)pirè 

O3: Ozó troposfèric 

PM2.5: Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
2.5 micres 

PM10: Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres 

Font: Balanços i informes de la qualitat de l’aire a Catalunya. Departament de Territori i sostenibilitat 

A la taula s’observa que els anys 2008 i 2010 es va superar el llindar d’informació a la 
població en relació a l’ozó troposfèric. D’altra banda, en relació a les partícules en suspensió 
de diàmetre superior a 10 micres, entre els anys 2007 i 2009 es va superar el valor límit anual 
i es van sobrepassar el nombre de superacions establertes pel límit diari. 
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Per les característiques de la modificació puntual plantejada, que preveu mantenir una 
activitat ja existent i una possible ampliació de magnitud reduïda, no es preveu que aquesta 
tingui cap afecció en relació a la contaminació atmosfèrica. 

 

2.1.3.2. Contaminació acústica 

En data 4 d'octubre de 2010 el Ple municipal va aprovar definitivament el mapa de capacitat 
acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú. Segons el Mapa, part de l’àmbit d’estudi es troba 
dins la Zona de Sensibilitat Acústica Baixa (C), és a dir, a sectors que admeten una percepció 
elevada del soroll. Aquest fet es deu a la presencia de l’autopista C-32. Concretament, la 
zona es troba dins la clau C3 (Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics que els reclamin). Els receptors 
situats en aquestes àrees, i par a l’avaluació d’activitats, s’han de classificar d’acord amb la 
zona de sensibilitat acústica que els correspondria si no existís aquesta afecció. 

Mapa de capacitat acústica 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de capacitat acústica 

 i zones de soroll. C-23. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

D’altra banda, l'Ordenança municipal reguladora de la contaminació per soroll i vibracions, va 
ser aprovada definitivament el 8 de novembre de 2010. 

Finalment, cal tenir en compte la presència de l’espai d’interès natural del Massís del Garraf, 
que se situa a 360 m de l’àmbit de la modificació puntual. Les instal·lacions elèctriques de la 
zona, ja existents, si bé es preveu que es puguin ampliar lleugerament, no suposaran cap 
efecte la sensibilitat acústica associada a l’espai protegit, ja que no es preveu que incrementi 
el soroll percebut sobre el territori d’aquest. A més, cal tenir en compte la presència de la 
carretera C-32, la C-15 i les activitats extractives de la zona, que tenen un impacte acústic 
molt superior i que absorbeix el possible impacte de la subestació. 
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2.1.3.3. Contaminació lluminosa 

Segons la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, tot l’àmbit de la modificació puntual es considera com una zona E2 (de protecció 
alta) davant la contaminació lluminosa segons el què estableix l’article 5 de la llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  

Per altra banda, el municipi de Vilanova disposa d’un Pla municipal d’adequació de la 
il·luminació exterior existent que incorpora el Mapa de la proposta de zonificació de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental, considerant, per tant, l’àmbit d’estudi com a zona E2. 

 

2.1.4. CANVI CLIMÀTIC 

Atenent l’objecte i abast de la proposta, els efectes sobre el canvi climàtic no es consideren 
rellevants, pel que no s’aporta informació en aquest sentit. 

 

2.1.5. BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL 

2.1.5.1. Espais naturals protegits 

Tal com es detalla a l’apartat 2.2.1 (Figures de protecció) del present document, l’àmbit no 
afecta directament cap espai de protecció especial segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, ni 
cap espai d’interès natural segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre. Tampoc afecta 
els espais de la Xarxa Natura 2000, regulats per l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de 
setembre, pel qual es designen ZEPA i s'aprova la proposta de LIC. 

Tot i així, cal destacar que l’àmbit d’estudi es troba 360 m al sud de l’espai d’interès natural 
del Massís del Garraf, que també forma part de la proposta de la Xarxa Natura 2000 dins les 
Serres del Litoral Central. Aquest espai està proposat com a Lloc d’Importància Comunitària 
(LIC) i designat com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Alhora, aquest espai 
d’interès natural incorpora el Parc del Garraf, que forma part de la xarxa de parcs de la 
Diputació de Barcelona, i està regulat pel Pla especial de protecció del medi físic i del 
paisatge de l’espai natural de Garraf. 

 

2.1.5.2. Vegetació 

La vegetació potencial de la zona d’estudi correspon a la màquia de llentiscle i margalló 
(Querco-Lentiscetum), és a dir, a una màquia mediterrània seca, de vegades amb pins, 
característica de les contrades marítimes. 

La vegetació existent actualment a l’entorn de la zona d’estudi, distribuïda tal com es mostra 
en la figura de l’apartat 2.1.1.6 (cobertes del sòl de la zona d’estudi), és la que es descriu tot 
seguit: 

Matollars 

Actualment la comunitat dominant a la zona (bàsicament al nord de l’autopista, fora de l’àmbit 
de la modificació puntual) és la màquia i garriga amb margalló (Chamaerops humilis), 
llentiscle (Pistacia lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris) –també es troben oliveres 
d’antics conreus abandonats–, romaní (Rosmarinus officinalis) i bruc d’hivern (Erica multiflora). 
Es tracta d’una formació de port bàsicament arbustiu i de caràcter perennifoli i esclerofil·le. 
Altres espècies que s’hi poden trobar són el càdec (Juniperus oxycedrus), l’arçot (Rhamnus 
lycioides), l’arítjol (Smilax aspera), l’esparreguera (Asparagus acutifolius), la roja (Rubia 
peregrina) o el garrofer (Ceratoria siliqua) –ja sigui derivat de l’abandonament d’antics cultius o 
de l’aparició espontània–. En l’estrat herbaci hi predominen el llistó (Brachypodium retusum), 
la candelera (Phlomis lychniitis) i el càrritx (Ampelodesma mauritanicum). 
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A la zona també apareixen altres brolles, que comparteixen espècies amb les màquies ja 
descrites, però que corresponen a bosquines calcícoles en estats de transició cap a 
comunitats boscoses. En aquesta comunitat hi apareixen 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). 

Comunitats arbòries 

A l’entorn de l’àmbit de la modificació puntual del PGO s’hi troben alguns peus pi blanc (Pinus 
halepensis) aïllats i, ja més allunyades, pinedes secundàries en les quals la màquia descrita 
anteriorment composa el sotabosc. Es tracta d’una especia afavorida per l’activitat humana i 
per la recurrència dels incendis. 

Conreus 

Els conreus herbacis, tot i que s’han vist notablement reduïts en superfície a causa del seu 
abandonament progressiu, encara algunes superfícies aïllades situades a l’entorn de l’àmbit 
de la modificació puntual del PGO. Els cultius d’oliveres, ametllers, garrofers, vinyes i hortes ja 
es troben més allunyats, al nord-est del Rourell.  

Vegetació ruderal 

Dins de l’àmbit de la modificació puntual, donades les pròpies característiques de l’espai, 
amb la presència de les infraestructures elèctriques i viàries, domina la vegetació ruderal de 
caràcter nitròfil. Així mateix, la proximitat a zones urbanitzades i industrials, contribueix 
notablement a l’existència d’espais marginals. En aquestes zones hi dominen les bardisses, 
amb l’esbarzer (Rubus ulmifolius) com a espècie dominant, i els herbassars, amb plantes 
com els blets (Chenopodium sp.), els amarants (Amaranthus sp.) o els cards.  

En aquests espais ocupats per vegetació nitròfila i oportunista, on hi havia hagut antics 
conreus, s’hi pot trobar algun peu de figuera (Ficus carica), ametller (Prunus dulcis) o 
magraner (Punica granatum). 

Al sud de la subestació la parcel·la actualment es troba pasturada per cavalls de la propietat 
veïna, fet que controla el creixement d’aquest tipus de vegetació. 

 

2.1.5.3. Fauna 

La presencia de la màquia com a comunitat vegetal dominant a l’entorn proper de l’àmbit de 
la modificació puntual del PGO implica que la fauna de la zona sigui de caràcter bàsicament 
mediterrani i lligada als espais oberts. Tot i així, cal tenir en compte que la modificació puntual 
afecta un àmbit completament desnaturalitzat, corresponent a la zona ocupada per la 
subestació Garraf-1, fet que condiciona que la presencia de la fauna descrita en aquest punt 
tingui una presència més aviat ocasional a la zona. D’altra banda, l’absència d’espais humits 
suposa que difícilment puguin aparèixer espècies pròpies d’ambients atlàntics i 
centreeuropeus. 

Entre els rèptils, a la zona hi pot aparèixer la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el 
sargantaner gros (Psammodromus algirus), el dragó comú (Tarentola mauritanica), el 
llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), la serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis), la serp 
verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Rhinechis scalaris) i la serp llisa meridional 
(Coronella girondica). 

Pel que fa a les aus, les característiques de la zona afavoreixen les espècies vinculades als 
ambients oberts. Les pinedes de pi blanc (les úniques zones boscoses) en cap cas arriben a 
permetre la constitució de comunitats ornítiques forestals. 

Entre les aus més característiques es pot 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 
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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), el sit negre (E. cia), 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 diürns, s’ha de destacar el xoriguer comú (Falco tinnunculus), l’aligot 
(Buteo buteo), l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) i l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). 

Als indrets amb cobertura arbòria s’hi pot trobar 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 
cuallargua (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). 

A nivell general, per tot el territori pot aparèixer el 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.). 

Finalment, entre els mamífers cal mencionar el conill (Oryctolagus cuniculus), el senglar (Sus 
scrofa) i, en menor mesura, la guineu (Vulpes vulpes) i l’esquirol (Sciurus vulgaris), en aquest 
darrer cas a les pinedes. 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, cal 
destacar 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 es pot suposar la presència dels ratpenats de ferradura gran (Rhinolophus 
ferrum-equinum) i petit (R. hipposideros), així com de la ratapinyada pipistrel·la (Pipistrellus 
pipistrellus). 

 

2.1.5.4. Hàbitats i espècies d’interès 

2.1.5.4.1. Fauna 

Per la proximitat a l’espai d’interès natural del Massís del Garraf, cal tenir en compte que en 
aquest espai s’hi emplacen espècies de fauna incloses a l’Annex II de la Directiva Hàbitats, 
com la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i diverses espècies de ratpenats, així com 
algunes espècies incloses a l’Annex I de la Directiva Aus, com l’àliga cuabarrada (Hieraaetus 
fasciatus), el duc (Bubo bubo), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), el trobat (Anthus 
campestris), el còlit negre (Oenanthe leucura), la tallareta cuallarga (Sylvia undata) i l’hortolà 
(Emberiza hortulana) (veure apartat 2.2.1.1). 

D’altra banda, segons l’informe emès per l’Àrea de Medi Natural arrel de l’elaboració del 
Document de referència de la modificació de planejament prevista, l’àmbit de la modificació 
puntual se situa 30 metres a l’est d’una zona d’interès faunístic i florístic, que es correspon a 
una àrea de campeig de l’àguila cuabarrada, la qual té un sector de cria ubicat a una 
distància aproximada de 4,5 km de l’àmbit. 
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Àrees d'interès faunístic i florístic 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia elaborada per Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. 

Pel que fa a l’avifauna, cal tenir en compte que la totalitat de l’àmbit està afectat per la 
Resolució MAH/3628/2010, de 25 d’octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de 
reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies amenaçades de 
Catalunya, i es dóna publicitat a les zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de 
reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió (veure apartat 
2.2.1.5). 

 

2.1.5.4.2. Flora 

Per la proximitat a l’espai d’interès natural del Massís del Garraf, cal tenir en compte que en 
aquest espai s’hi emplacen espècies de flora estrictament protegides pel Decret 328/1992, de 
14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Aquestes són: 

- Arisarum simorrhinum  

- Camapnula speciosa ssp. affinis 

- Centaurea linifolia 

Dins l’àmbit de la modificació puntual del PGO no s’ha detectat la presència de cap 
d’aquestes espècies. 

També cal tenir en compte la presència de margalló (Chamaerops humilis), ja que es tracta 
d’una espècie catalogada com a protegida segons l’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre 
protecció de plantes de flora autòctona amenaçada. 

Donat l’estat desnaturalitzat de l’àmbit, ocupat per vegetació ruderal, actualment no s’hi troba 
cap exemplar de margalló. 
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D’altra banda, l’àmbit d’estudi s’ubica dins una àrea de distribució de galzeran (Ruscus 
aculeatus). Tanmateix, aquesta espècie no es troba a la zona. 

 

2.1.5.4.3. Hàbitats 

Tal com es descriu a l’apartat 2.2.1.3 dins l’àmbit de la modificació puntual del PGO no hi 
trobem hàbitats d’interès comunitari, segons la Directiva 92/43/CE, modificada per la 
97/62/CE, donat que afecta una superfície construïda. Tot i així, limitant a l’est de l’àmbit s’hi 
troba l’hàbitat “Pinedes mediterrànies” (codi UE 9540). 

 

2.1.5.5. Connectivitat i permeabilitat ecològica 

L’efecte barrera de l’entorn de l’àmbit de la modificació puntual del PGO és molt evident, ja 
que al nord hi passa l’autopista C-32, al sud hi ha una activitat de desballestament de cotxes i 
a l’oest s’hi localitzen la masia d’en Galzeran i la carretera C-15. Les subestacions Garraf-
REE, Garraf-2 i la pròpia Garraf-1, objecte de la present modificació puntual, també 
contribueixen a aquest efecte. 

 

2.1.6. PAISATGE 

Les subestacions Garraf-1 i Garraf-2 se situen a l’extrem nordoriental del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú, en el sector de transició entre els contraforts del Massís del Garraf i el Pla 
de Vilanova, un espai alterat per la presencia de l’autopista C-32, dues grans pedreres 
situades al nord d’aquesta i els polígons industrials de Masia d’en Notari-Pirelli. Cal destacar 
que al sud de la subestació Garraf-1 s’hi ha desenvolupat una activitat de desballestament de 
cotxes que suposa un important impacte paisatgístic.  

Activitats de l’entorn de les subestacions 

  
Autopista C-32 i activitat extractiva. Desballestament de cotxes 

Font: Elaboració pròpia. 

En aquest entorn, el desenvolupament del Pla especial d’ordenació de l’espai de les 
subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport i la construcció de la SE 
Garraf-REE, han suposat noves ocupacions del sòl, tal com es mostra en l’anàlisi diacrònic de 
l’àmbit d’estudi: 
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Anàlisi diacrònic de l’àmbit d’estudi 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les ortofotos històriques de l’ICC. 

L’any 2003 a la zona hi havia l’autopista i les pedreres, però encara no s’havia urbanitzat el 
polígon industrial, tampoc s’havien instal·lat l’activitat de desballestament de cotxes ni cap de 
les subestacions elèctriques. 

El 2006, la subestació Garraf-1 ja s’havia construït i el desballestament de cotxes ja ocupava 
una important superfície al sector sud-oest d’aquesta. 

L’any 2009, s’havien construït les subestacions Garraf-2 i Garraf-REE al nord de l’autopista C-
32 i també s’havien urbanitzat els carrers del polígon industrial situat al sud de la SE Garraf-1, 
fet que va suposar desplaçar part del desballestament de cotxes cap a l’est. 

El 2012 també s’havien executat les obres a la C-32 arrel del nou enllaç amb la C-15. 
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A l’entorn de les subestacions, on domina la vegetació ruderal, encara resten alguns espais 
aterrassats on antigament es cultiven oliveres, ametllers, garrovers i vinya. L’Estudi d’impacte i 
integració paisatgística del Pla especial vigent preveia mesures correctores al sector de 
Rourell per tal de millorar la percepció escènica de la subestació “Garraf-2”–i de retruc també 
de la subestació de transport de 400 kV de REE–, totes encaminades a minimitzar la seva 
visualització així com a assolir llur integració paisatgística. Aquestes mesures no fan referència 
a l’àmbit de la modificació puntual del PGO. Ara bé, actualment (juny 2014) s’estan executant 
i es justifiquen en l’ISA de la modificació del Pla especial. 

Pel que fa a la subestació Garraf-1, el Pla especial vigent establia que l’espai ara ocupat, una 
vegada desmantellada la subestació, havia de ser objecte d’una proposta específica de 
restauració ambiental que potenciés la recuperació de la màquia de garric i margalló o bé 
l’activitat agrícola fonamentada en el cultiu d’espècies tradicionals de la zona. Donat que 
l’objecte de les modificacions del PGO i del Pla especial que es tramiten simultàniament és el 
manteniment d’aquesta subestació, actualment es preveuen mesures per a la integració 
paisatgística del seu entorn, encaminades a recuperar l’antic ús agrícola (veure apartat 4.3, 
Mesures previstes per al foment de la preservació i la millora del medi ambient). 

L’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística annex a la modificació del Pla especial que es 
tramita conjuntament a la present Modificació del PGO, preveu la integració paisatgística de 
l’entorn de les subestacions elèctriques. Es preveu que quan s’aprovi el Pla especial es 
redacti un projecte de restauració per l’entorn de la subestació “Garraf-1”. 

 

2.1.7. RESIDUS 

Atenent l’abast i objecte de la proposta no es considera que els residus siguin un aspecte 
ambientalment rellevant, per la qual cosa no s’aporta informació en aquest sentit. 

 

2.1.8. RISCOS AMBIENTALS 

La situació de la zona d’estudi davant dels diversos riscos ambientals se sintetitza en el 
quadre següent: 

RiscRiscRiscRisc    AfectacióAfectacióAfectacióAfectació    

Pendents 
superiors al 

20% 

La topografia de la zona situada dins l’àmbit del de la modificació puntual és 
eminentment planera. Les zones amb pendent superior al 20% se situen fora 
d’aquest àmbit, ja en els relleus que s’enfilen cap al Massís del Garraf. 

Inundabilitat 

No hi ha estudis d’inundabilitat disponibles per a l’àmbit d’estudi (els Plans dels Espais 
Fluvials no inclouen els torrents i rieres d’aquest sector). Per tant no és possible saber 
quina zona quedaria afectada per fenòmens de pluja màxima per a diferents 
períodes de retorn. Tot i així, el mapa de zones potencialment inundables segons 
criteris geomorfològics de l’Inuncat inclou el Torrent d’en Parellada, situat fora de 
l’àmbit de la modificació puntual.  

Risc d’incendi 
forestal 

Segons la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, existeix un risc baix dins l’àmbit de la modificació puntual en estudi. 

Segons el decret 64/1995 de prevenció d’incendis forestals, Vilanova i la Geltrú és 
considerat municipi d’alt risc d’incendi forestal.  

Atès que les subestacions es troben properes a una àrea amb alt risc d’incendi 
(Massís del Garraf) la Direcció General de Protecció Civil, en l’informe emès el 2 de 
juliol de 2013, recomana incloure diverses prescripcions tècniques i requereix donar 
compliment, si s’escau, al Decret 82/2010, de 28 de juny, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures (s’inclouen a l’ISA de la modificació del Pla especial). 
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RiscRiscRiscRisc    AfectacióAfectacióAfectacióAfectació    

Contaminació 
per nitrats 

Tal com s’ha indicat anteriorment, Vilanova i la Geltrú no forma part de les zones 
declarades com a vulnerables per contaminació de nitrats. 

 

2.1.9. ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I INFRAESTRUCTURES 

2.1.9.1. Activitats extractives 

Pel que fa les activitats extractives, cal tenir-les en consideració degut a la presència d’una 
sèrie de factors que condicionen la modificació del paisatge, com són la distribució geològica 
del material a extreure, la durada de l’activitat, l’extensió de la mateixa i el tipus de terreny 
afectat. 

Actualment al municipi de Vilanova i la Geltrú hi ha diverses activitats extractives actives amb 
expedient obert, cap de les quals es troba dins l’àmbit de la modificació puntual. No obstant 
això, cal remarcar l’existència de dues grans explotacions properes (veure plànol “Elements 
d’Interès Territorial”):  

• Coll Ferran, explotada per CEMEX ESPAÑA, S.A. 

• CD Corral del Carro, explotada per CANTERA ROCA, S.A. 

 

2.1.9.2. Comunicacions 

En relació a l’accés a l’àmbit de la modificació puntual del PGO, a aquesta s’hi pot arribar s’hi 
pot arribar mitjançant dues vies: per una banda, des d’un vial que parteix de la carretera C-
15a i porta fins a les SE Garraf-REE i SE Garraf-2, situades al nord de l’autopista C-32, i des 
d’aquest punt creuar aquesta via a través d’un pont fins arribar a la SE Garraf-1; per l’altra 
banda, des de la carretera C-15 a través del carrer del Mas Galceran, passant pel polígon 
industrial “Masia d’en Notari”. 

 

2.1.9.3. Infraestructures elèctriques 

Pel que fa a infraestructures elèctriques, a la zona d’estudi hi trobem les següents: 

- L/110 kV Garraf – Moja 

- L/110 kV Garraf-1 – Geltrú 

- L/110 kV Garraf-1 – Altafulla 

- L/110 kV Garraf-1 – Sant Pere de Ribes 

- L/110 kV Garraf-1 – Sant Boi 

A l’àmbit d’estudi també hi trobem la subestació elèctrica Garraf-1. 
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2.1.10. ALTRES FACTORS A CONSIDERAR A EFECTES DE NORMATIVA 

2.1.10.1. Patrimoni Cultural 

Segons la consulta realitzada als Inventaris del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic del 
Departament de cultura dins l’àmbit de la modificació puntual del PGO no hi ha cap element 
del patrimoni. Tot i així, a la zona propera se n’hi troba un (veure plànol 4 “Elements d’Interès 
Territorial): 

- Jaciment arqueològic “Corral d’en Guardiola”. Correspon a un lloc d'habitació amb 
estructures conservades poblat, amb una cronologia que va des de Ferro-Ibèric Ple a 
Ferro-Ibèric Final (-350 / -50). 

D’altra banda, segons el Pla especial i Catàleg de Masies de Vilanova i la Geltrú (PEM), 
aprovat inicialment el 18 de juliol de 2012, a l’entorn de l’àmbit de la modificació puntual hi ha 
tres masies que es cataloguen per aquest PEM. Aquestes, que no es veuran afectades per la 
modificació del planejament, són: 

- Mas Galceran (codi 27) 

- Corral del Carro (codi 26) 

- Masia de l’Alonso (codi 25) 

Finalment, en relació al patrimoni cultural, és important destacar que l’Observatori del 
Paisatge, mitjançant el projecte “Wikipedra”, un espai web 2.0 sobre les barraques i cabanes 
de pedra seca de Catalunya, disposa d’un inventari de les barraques o cabanes de pedra 
seca existents als diferents paisatges de Catalunya i a cada municipi, a través de mapes, 
fitxes, fotografies i croquis. Segons aquest inventari, dins l’àmbit de la modificació puntual no 
hi ha construccions d’aquest tipus, però si que se’n localitzen a l’entorn proper (veure plànol 
“Elements d’Interès Territorial”). 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. DETERMINACIÓ DELS OBDETERMINACIÓ DELS OBDETERMINACIÓ DELS OBDETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS, CRITERIS I JECTIUS, CRITERIS I JECTIUS, CRITERIS I JECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTEOBLIGACIONS DE PROTEOBLIGACIONS DE PROTEOBLIGACIONS DE PROTECCIÓ CCIÓ CCIÓ CCIÓ 

AMBIENTAL APLICABLESAMBIENTAL APLICABLESAMBIENTAL APLICABLESAMBIENTAL APLICABLES    A L’ÀMBIT OBJECTE DEA L’ÀMBIT OBJECTE DEA L’ÀMBIT OBJECTE DEA L’ÀMBIT OBJECTE DE    PLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENT    

2.2.1. FIGURES DE PROTECCIÓ 

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad assegura la 
conservació i valoració del patrimoni natural, la protecció de la biodiversitat, la conservació i 
ús sostenible dels recursos naturals i el manteniment, i si s’escau la restauració, de la 
integritat dels ecosistemes. 

Els espais naturals protegits, ja siguin terrestres o marins, es classifiquen en: Parcs; Reserves 
Naturals; Àrees Marines Protegides; Monuments Naturals; Paisatges Protegits.  

A nivell autonòmic existeix una xarxa d'espais naturals protegits que és representativa de tots 
els tipus de sistemes naturals del país. Els espais que formen aquesta xarxa estan inclosos en 
el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), que els atorga un règim de protecció comú. Alguns 
d'aquests espais es troben, a més a més, sota una altra figura de protecció o definits per uns 
objectius específics. Aquests darrers són els espais naturals de protecció especial, declarats 
sota alguna de les figures de protecció definides en la Llei 12/1985, d'espais naturals: parcs 
nacionals, paratges naturals d'interès nacional, reserves naturals i parcs naturals. El seu nivell 
de protecció és més elevat i estan dotats d'instruments jurídics i de gestió propis que 
permeten fer una gestió activa al territori.  

Tots els espais naturals protegits de Catalunya, ja siguin de protecció especial o no, formen 
part de la Xarxa Natura 2000, una xarxa d'espais naturals europeus designats d'acord amb 
les directives europees i que tenen per objectiu assolir la protecció d'hàbitats i espècies 
d'interès comunitari en l'àmbit europeu. 
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Tot seguit s’especifiquen els objectius, criteris i obligacions de protecció referents als espais 
naturals protegits i altres normatives de caire ambiental aplicables a l’àmbit de la modificació 
puntual en estudi. 

 

2.2.1.1. Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 

La Llei autonòmica 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals crea i regula la figura del Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN), entenent-se com un instrument de planificació territorial amb 
categoria de pla territorial sectorial. Això significa que inclou tot el territori de Catalunya i que 
les seves disposicions normatives són d’obligat compliment tant per les administracions 
públiques com per als particulars. El PEIN fou aprovat mitjançant el Decret 328/1992, de 14 
de desembre. 

D’altra banda, la Directiva Hàbitats crea la xarxa ecològica europea de zones especials de 
conservació: Xarxa Natura 2000. Dins aquesta xarxa s’inclouen les Zones Especials de 
Conservació (ZEC), prèviament designades per la Comissió com a Llocs d’Importància 
Comunitària (LIC) i Zones de Especial Protecció per les Aus (ZEPA). 

L’àmbit de la modificació puntual del PGO no inclou cap espai natural protegit. El més proper 
és l’espai del PEIN del Massís del GarrafMassís del GarrafMassís del GarrafMassís del Garraf, que forma part de l’espai de la xarxa natura 2000 
denominat Serres del Litoral central Serres del Litoral central Serres del Litoral central Serres del Litoral central (codi ES5110013), declarat LIC i ZEPA. Aquest espai es 
troba a 373 de distància del límit nord de la modificació puntual. 

El Massís del Garraf, amb una superfície de prop de 9.967 ha, està ubicat a la Serralada 
Litoral Catalana, ocupant un àrea triangular entre la vall del Llobregat, la depressió del 
Penedès i la mediterrània. Constitueix un conjunt de muntanyes baixes, amb alçàries 
màximes al voltant dels 600 metres, que perden alçària cap a ponent. Les muntanyes del 
Garraf són de tipus calcari amb molts avencs i coves. 

En el següent quadre es presenten les principals característiques de l’espai declarat LIC i 
ZEPA: 

Codi Codi Codi Codi 
Natura Natura Natura Natura 
2000200020002000    

Nom de Nom de Nom de Nom de 
l’espail’espail’espail’espai    

Sup.Sup.Sup.Sup.    

(ha)(ha)(ha)(ha)    

Llista d’espècies de l’annex II de la Directiva Llista d’espècies de l’annex II de la Directiva Llista d’espècies de l’annex II de la Directiva Llista d’espècies de l’annex II de la Directiva 
Hàbitats presents al LICHàbitats presents al LICHàbitats presents al LICHàbitats presents al LIC    

Llista d’espècies de I’annex de la Llista d’espècies de I’annex de la Llista d’espècies de I’annex de la Llista d’espècies de I’annex de la 
Directiva d’Aus presents a la ZEPADirectiva d’Aus presents a la ZEPADirectiva d’Aus presents a la ZEPADirectiva d’Aus presents a la ZEPA    

ES5110013 
Serres del 
Litoral 
central 

25.069 

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni) 

Banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo) 

Rat penat de cova (Miniopterus schreibersi) 

Rat penat de peus grans (Myotis capaccinii) 

Rat penat orellut gran (Myotis myotis)  

Rat penat mitjà de ferradura (Rhinolophus 
mehelyi) 

Rat penat mediterrani de ferradura 
(Rhinolophus euryale) 

Rat penat gran de ferradura (Rhinolophus 
ferrum-equinum) 

Àliga cuabarrada (Hieraaetus 
fasciatus) 

Duc (Bubo bubo) 

Enganyapastors (Caprimulgus 
europaeus)  

Trobat (Anthus campestris)  

Còlit negre (Oenanthe leucura) 

Tallareta cuallarga (Sylvia undata) 

Hortolà (Emberiza hortulana) 

 

2.2.1.2. Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, gestionada per l'Àrea d'Espais 
Naturals, està formada per 12 espais naturals situats a la franja litoral i prelitoral de la província 
de Barcelona. Abasta una superfície total de 100.625 hectàrees, representant el 22 % del 
territori on viu el 70 % de la població de Catalunya. 
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La Xarxa de Parcs Naturals pretén garantir l'equilibri territorial dels 100 municipis del seu àmbit 
geogràfic i té la missió de fomentar la conservació i el desenvolupament econòmic sostenible 
d'aquest territori, així com l'ús públic, posant a l'abast dels ciutadans centres d'informació i 
documentació, itineraris senyalitzats i rutes guiades, museus i exposicions temporals, 
equipaments pedagògics i culturals, albergs, residències casa de pagès, àrees d'esplai i 
d'acampada, publicacions i audiovisuals, a més de cursos, tallers i estades ambientals, tot 
plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.  

L’EIN del Massís del Garraf, mencionat a l’apartat anterior, incorpora el Parc del GarrafParc del GarrafParc del GarrafParc del Garraf, que 
forma part de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, i està regulat pel Pla especial 
de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural de Garraf. 

 

2.2.1.3. Hàbitats de la Directiva 92/43/CEE 

Dins l’àmbit de la modificació puntual del PGO no hi trobem hàbitats d’interès comunitari, 
segons la Directiva 92/43/CE, modificada per la 97/62/CE, donat que afecta una superfície 
construïda. Tot i així, limitant a l’est de l’àmbit s’hi troba l’hàbitat “Pinedes mediterrànies” 
(veure plànol “Elements d’Interès Territorial”): 

Hàbitats d’Interès Comunitari No PrioritarisHàbitats d’Interès Comunitari No PrioritarisHàbitats d’Interès Comunitari No PrioritarisHàbitats d’Interès Comunitari No Prioritaris    

Pinedes mediterrànies [codi UE 9540]: correspon a la pineda de pi blanc (Pinus halepensis), 
amb sotabosc de màquia o garriga amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló 
(Chamaerops humilis)..., situada a l’est de l’àmbit de la modificació puntual.    

 

2.2.1.4. Zones Humides 

Segons l’Inventari de Zones Humides de Catalunya a l’àmbit proper a la zona d’estudi no hi 
ha cap zona humida. 

 

2.2.1.5. Zones de protecció per a l’avifauna 

El Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, per el qual s’estableixen les mesures de protecció 
de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, és una norma 
de caràcter bàsic que té per objectiu establir pautes de caràcter tècnic d’aplicació a les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió, amb conductores nuus situats en les zones de protecció 
definides en el seu article 4, amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió per a 
l’avifauna, la qual cosa redundarà, al seu torn, en una millor qualitat del servei de 
subministrament. A aquest efecte, l’article 4.1 defineix les següents zones de protecció: 

a) Els territoris designats com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), en allò 
previst pels articles 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de 
la biodiversidad. 

b) Els àmbits d’aplicació dels plans de recuperació i conservació elaborats per les comunitats 
autònomes per a les espècies d’aus incloses en el Catàleg Espanyol d’espècies 
amenaçades, o en els catàlegs autonòmics. 

c) Les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les 
espècies d’aus incloses en el Catàleg Espanyol d’espècies amenaçades, o en els catàlegs 
autonòmics, quan les àrees mencionades no estiguin ja incloses en els paràgrafs a) o b). 

El mateix article 4.1 estableix que correspon a les comunitats autònomes delimitar les àrees 
prioritàries previstes en el paràgraf c). 

A Catalunya aquestes àrees s’han delimitat mitjançant la Resolució MAH/3627/2010, de 25 
d’octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió 
i concentració local de les espècies d’aus  amenaçades a Catalunya, i es dóna publicitat de 
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les zones de protecció per a  l’avifauna amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió 
amb les línies elèctriques d’alta tensió. 

L’àmbit d’estudi forma part d’una àrea delimitada per la susdita Resolució MAH/3627/2010, 
que inclou la ZEPA de les Serres del Litoral central Serres del Litoral central Serres del Litoral central Serres del Litoral central (codi ES5110013), corresponent al massís 
del Garraf i l’àrea prioritària de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les 
espècies d’aus incloses en el Catàleg Espanyol d’espècies amenaçades del seu entorn 
(veure plànol “Elements d’Interès Territorial”).  

 

2.2.2. FIGURES DE PLANEJAMENT 

2.2.2.1. Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) 

El Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, inclou 
l’àmbit de la modificació puntual en el sistema d’espais oberts, concretament en el sòl de 
protecció preventiva (veure plànol informatiu “Planejament territorial”). 

El Pla inclou en el sòl de protecció preventiva els espais classificats com a no urbanitzables en 
el planejament urbanístic que no hagin estat considerats d'especial protecció, però als quals 
es reconeix, en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva condició 
d'espai de transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial. 

El Pla considera que cal protegir preventivament aquests espais, sense perjudici que 
mitjançant el planejament d'ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies 
que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per ser urbanitzades i 
edificades, si és el cas. 

No obstant això, el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a 
cada nucli, es puguin admetre en casos justificats implantacions d'activitats o instal·lacions de 
valor estratègic general i d'especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla 
determina en l'article 1.14 per garantir una avaluació suficient de la iniciativa. 

La regulació d’aquests espais es produeix mitjançant l’article 2.9 del Pla: 

1. Els espais de protecció preventiva estan subjectes a les limitacions que la legislació urbanística 
estableix per al règim de sòl no urbanitzable. 

(...) 

3. Els espais de protecció preventiva que mantinguin la classificació de sòl no urbanitzable han de 
continuar subjectes a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que 
estableixi en cada cas el pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de planejament 
urbanístic, si s’escau. Sense perjudici de les restriccions específiques per a determinades àrees 
establertes en el pla d’ordenació urbanística municipal o altres instruments urbanístics, cal considerar, 
en general, els espais de protecció preventiva com una opció preferent davant de la dels espais de 
protecció especial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable. 

 (...) 

L’article 2.11 regula les edificacions, instal·lacions i infraestructures en espais oberts: 

1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i 
infraestructures en els espais oberts els següents: 

a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic; 

b) que siguin d’interès públic. 

(...) 

2. El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els espais oberts la 
reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a 
l’autorització de noves edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva inserció 
territorial i paisatgística. 
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3. Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els diferents 
tipus d’espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació urbanística i la 
normativa sectorial, el Pla distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte: 

(...) 

C. Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent Comprèn les infraestructures i 
equipaments d’interès públic que han de situar-se en el medi rural, entre els quals, i als efectes de les 
determinacions d’aquest Pla territorial, es distingeixen: infraestructures lineals (C1) com carreteres, 
ferrocarrils, conduccions i altres elements significatius; elements d’infraestructures (C2) com parcs 
solars, parcs eòlics, antenes de telecomunicacions, instal·lacions de tractament del cicle de l’aigua, 
plantes de tractament de residus, i altres elements, així com elements d’equipament públic que la 
legislació urbanística no prohibeix en sòl no urbanitzable (C3) com cementiris, establiments penitenciaris 
i d’altres. 

(...) 

D’acord amb l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 23 de juliol de 
2013 (veure annex II.2), la infraestructura que motiva la present modificació puntual del PGO 
“s’adequa a les determinacions del Pla territorial metropolità de Barcelona pel que fa a l’ús de 
servei tècnic al sud de l’autopista, atès que aquest considera els sòls com a espais de 
protecció preventiva”. 

L’article 2.13, sobre l’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic, estableix 
uns criteris i recomanacions per a l’ordenació d’aquest tipus de sòls que cal tenir en compte. 

Finalment, l’article 2.20 regula les infraestructures ambientals, energètiques i de 
comunicacions: 

(...) Com totes les infraestructures (article 2.11), les infraestructures ambientals, energètiques i de 
comunicacions que s’hagin d’ubicar necessàriament i de forma justificada en espais de protecció 
especial s’han d’adoptar solucions que minimitzin el seu impacte. En aquest sentit, es procurarà 
especialment la racionalització i/o reordenació de les xarxes. 

Pel que fa al sistema d’infraestructures de mobilitat i transport, l’àmbit es troba a tocar de la 
C-32, una infraestructura d’abast territorial amb diverses actuacions viàries previstes pel 
PTMB. Cap d’aquestes afecta l’àmbit d’estudi. 

Per últim, d’acord amb l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 23 
de juliol de 2013, cal afegir que l’àmbit està inclòs dins una “Àrea urbana de 
desenvolupament nodal”, i està pendent de redacció d’un Pla director urbanístic (PDU). 

 

2.2.2.2. Text Refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 

El planejament municipal vigent al sector on s’emplaça la subestació “Garraf-1”, que és la 
que motiva la present modificació, és el Text Refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 25 de 
juliol de 2001 i publicat al DOGC el 2 d’agost de 2001. 

L’àmbit de la present Modificació del Pla General d’Ordenació (MPGO), corresponent  la 
parcel·la 25 del polígon 6 del cadastre de Vilanova i la Geltrú, on hi ha el recinte de la 
subestació “Garraf-1”, actualment té dues qualificacions diferents:  

- sòl no urbanitzable, Zona de sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) 

- sòl no urbanitzable, Zona de protecció i servituds (clau 20) 
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Usos globals del Sòl No Urbanitzable amb l’àmbit de la modificació puntual 

 
Font: Plànol “Usos globals sòl no urbanitzable”. 

Text Refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú  (aprovat definitivament el 25-7-2001) 

Els articles que regulen l’ordenació d’aquestes zones són els que van del 243 al 276, 
corresponents al subtítol VI-II (Ordenació de la resta de Sòl No Urbanitzable d’Especial valor o 
protecció) i els articles 89 i 90 del títol III (Els Sistemes i la seva Ordenació).  

L’article 259, sobre la reglamentació detallada dels usos en SNU, estableix: 

Article 259. Reglamentació detallada d’usos al sòl no urbanitzable 

1. Els usos en sòl no urbanitzable, salvant reglamentacions més detallades als articles corresponents, 
es regulen segons el següent quadre: 

Ús / ZonaÚs / ZonaÚs / ZonaÚs / Zona    18181818    18b18b18b18b    20202020    21212121    22222222    23232323    

Ecologico-paisatgístic (7) SI SI SI SI SI SI 

Agrícola SI SI SI SI NO (6) 

Ramader (granges) SI NO SI NO NO NO 

Forestal SI SI SI SI SI SI 

Extractiu (3) NO (3) NO (3) (3) 

Hípiques SI (5) SI (5) NO NO SI (5) NO 

I. Serveis Tècnics amb gran consum 
de sòl 

(4) NONONONO     (6) (4) NO (7) 

±

0 200 400 600100
m



 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 
Informe de sostenibilitat ambiental de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació  

per modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificar 
la qualificació urbanística de la parcel·la 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrú 

 
 

 
 Ref. 210.005 51 

Habitatge unifamiliar (1) NO NO NO (1) (1) 

Hoteler NO NO NO (2) (2) (2) 

Residencial mòbil NO NO NO SI NO NO 

Bars, restaurants i similars NO NO NO SI (2) (2) 

Públic-administratiu SI NO NO NO SI NO 

Sanitari-assistencial (4) NO NO NO NO SI NO 

Docent (4) NO NO NO NO SI SI 

Esportiu NO NO SI SI SI NO 

Recreatiu NO NO SI SI SI NO 

Socio-cultural NO NO SI SI SI NO 

Religiós NO NO NO SI SI (1) 

(1) Només existents. 

(2) Acceptable només en les condicions de l’article 258.1. 

(3) En les condicions dels articles 263, 264, 322 i 323, previ els informes pertinents. 

(4) Compatibilitat a analitzar cas per cas, en funció art. 90.6. 

(5) S’estarà a la normativa sectorial específica. Les edificacions se separaran un mínim de 10 m. 
Dels límits de la finca, i 100 m. del sòl urbà, urbanitzable i clau 16. 

(6) Autoritzat, en les condicions de la clau 18b, en els següents casos: 

- Parcel·les agrícoles existents i en explotació. 

- Noves parcel·les agrícoles autoritzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i 
que compleixen les condicions del Pla Especial de l’Espai Natural del Garraf. 

(7) Exclusivament s’autoritza l’Estació Reguladora del Garraf, situada al N. de l’autopista i a l’E de la 
carretera de Vilafranca. 

 

Així, tal com s’ha descrit anteriorment (apartat 1.2.2, Canvis respecte la proposta de l’avanç 
de planejament), la subestació Garraf-1 no s’admet a la clau 18bclau 18bclau 18bclau 18b    ((((sòl agrari de valor sòl agrari de valor sòl agrari de valor sòl agrari de valor 
paisatgísticpaisatgísticpaisatgísticpaisatgístic)))). 

L’article 268 regula el la clau clau clau clau 18b18b18b18b. En l’apartat Capartat Capartat Capartat C (Altres Condicions), aquest estableix el 
següent: “La modificació d’aquesta qualificació no podrà fer-se a través de Modificació 
Puntual del PGO, i únicament la Revisió del PGO podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna 
justificació”. Per tant, no admet canvis en la clau on s’emplaça la subestació Garraf-1.  

Precisament la present modificació puntual del PGO pretén fer compatible la subestació 
existent amb el planejament urbanístic, pel que es proposen els canvis normatius necessaris. 

 

A més, el Pla general d’ordenació preveu el desenvolupament de sòl no urbanitzable 
mitjançant diversos Plans especials de millora i protecció del medi rural, el límit dels quals 
correspon a diferents “Unitats de Paisatge” definides en el document “Estudis sobre el territori 
rural de Vilanova i la Geltrú”. Els sòls objecte del present document s’inclouen dins el núm. 2 
“Mas Galceran” i una petita part en el núm. 1 “Santa Magdalena. 
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2.2.2.3. Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les 

seves línies de transport 

Pel que fa a planejament derivat vigent, l’àmbit està afectat pel Pla especial d’ordenació de 
l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport. Aquest 
diferencia quatre subzones, les quals ho són en cadascuna de les claus establertes pel PGO. 
Aquestes subzones són: 

- 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 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). 

Zonificació del Pla espacial vigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

Font: Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions. 
“Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport (aprovat definitivament el 27-01-2011) 

En la figura anterior es mostra l’únic plànol d’ordenació que es preveu actualitzar a través de 
la modificació del Pla especial que es tramita en simultàniament a la present MPGO, el plànol 
O-1. Delimitació i Zonificació. Tal com s’observa, en l’àmbit corresponent a la modificació 
puntual del PGO les claus presents són la C (Subzona de preservació de les comunitats 
naturals i d’apantallament de les infraestructures), la V (Sistema Viari) i la R (Reserva Viària). 
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Els articles del Pla Especial que regulen l’ordenació de les subzones són els que van del 28 al 
39 i les Disposicions Transitòries. 

La Secció IV correspon a la Subzona de preservació de les comunitats naturals, manteniment Subzona de preservació de les comunitats naturals, manteniment Subzona de preservació de les comunitats naturals, manteniment Subzona de preservació de les comunitats naturals, manteniment 
de les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructuresde les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructuresde les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructuresde les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructures    (Clau C)(Clau C)(Clau C)(Clau C): 

Article 35. DefinicióArticle 35. DefinicióArticle 35. DefinicióArticle 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 
situïn al sector. 

2. La seva delimitació apareix convenientment representada al Plànol O-1 amb la lletra C.  

Article 36. Usos admesosArticle 36. Usos admesosArticle 36. Usos admesosArticle 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 específicaArticle 37. Normativa específicaArticle 37. Normativa específicaArticle 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 substituïda 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, potenciï la recuperació de la màquia de garric i margalló 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.- (…) 

El Pla especial donava aquesta qualificació a la zona d’emplaçament de la SE Garraf-1 
perquè en preveia el seu desmantellament, tal com es regula també a la normativa específica 
ressaltada. Tal com s’ha indicat anteriorment i ja que actualment es preveu mantenir la SE 
existent, paral·lelament a la modificació puntual del PGO es modificarà la normativa i els 
plànols del Pla especial vigent per ajustar-los a aquesta nova situació. 
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La Secció V regula les Subzones de sistema viari i de reserva viària (claus V i R). 

Article 38. DefinicióArticle 38. DefinicióArticle 38. DefinicióArticle 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 
convenientment representades al Plànol O-1 amb les lletres V i R, respectivament. 

Article 39. Usos admesosArticle 39. Usos admesosArticle 39. Usos admesosArticle 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 que 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. 

 

Pel que fa als aspectes de caire ambiental, els articles 12, 13 i 14 del Pla especial regulen el 
paisatge, hàbitats i espècies d’especial protecció, la protecció i manteniment dels recursos 
hídrics, i el manteniment dels processos ecològics del territori, respectivament. 

Article 12. Paisatge, hàbitats i espècies d’especial proteccióArticle 12. Paisatge, hàbitats i espècies d’especial proteccióArticle 12. Paisatge, hàbitats i espècies d’especial proteccióArticle 12. Paisatge, hàbitats i espècies d’especial 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). 

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. 
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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 hídricsArticle 13. Protecció i manteniment dels recursos hídricsArticle 13. Protecció i manteniment dels recursos hídricsArticle 13. Protecció i manteniment dels recursos hídrics    

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 del territoriArticle 14. Manteniment dels processos ecològics del territoriArticle 14. Manteniment dels processos ecològics del territoriArticle 14. Manteniment dels processos ecològics del 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. 

 

  



 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 
Informe de sostenibilitat ambiental de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació  

per modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificar 
la qualificació urbanística de la parcel·la 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrú 

 
 

 
 Ref. 210.005 56 

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, en data 9 de febrer de 2009, va emetre 
informe en relació al Pla especial de referència, en que es concloïa: 

- Sempre que sigui viable tècnicament, es recomana que la totalitat de la zona de reserva per a 
usos vinculats a infraestructures elèctriques de transformació i distribució (clau A) s’ubiqui en sòl 
de protecció preventiva al sud de l’autopista i amb la preferència d’implantació en zones en que 
ja hi hagi infraestructures existents d’aquestes característiques, com la subestació Garraf-1, al 
tractar-se d’una infraestructura amb incidència ambiental sobre el territori, ja que es tracta d’un 
espai de protecció especial d’interès natural i ambiental, que esdevé connector ecològic i que 
alhora conte un habitat d’interès comunitari amb especies protegides. 

- Durant els treballs d’implantació i funcionament de la subestació, caldrà. evitar al màxim 
l’afectació sobre l’hàbitat natural i les especies protegides, fitant els espais a protegir, així com 
prendre mesures correctores per,garantir .la seva conservació i preservació sense. que la 
restauració paisatgística afecti la naturalitat de l’espai, d’acord amb l’article 52.1 de la Llei 
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

- Tenint compte que és present en l’àmbit el margalló (Chamaerops humilis), es recorda que 
caldrà obtenir autorització prèvia la seva recol·lecció, tallada o desarrelament seguint la 
consideració de I’’article 3.1 de I’Ordre de 5 de novembre de 1.984, sobre protecció de plantes 
de la flora autòctona amenaçada de Catalunya. 

- Es recomana fer un seguiment especial de la Centaurea linifolia en cas que fos detectada a la 
zona on s’implantaran les instal·lacions, i prendre les mesures compensatòries o correctores 
adients en cas de veure’s afectada, i quan aquestes no siguin possibles, adoptant mesures de 
compensació. 

- Cal recordar que qualsevol actuació de tractament silvícola en arbrat amb tallada, necessària 
per a la construcció o conservació d’instal·lacions obres a infraestructures legalment 
autoritzades, requerirà l’autorització o comunicació de l’Administració forestal segons s’escaigui 
seguint l’article 58:2 d) de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Caldrà que les mesures de restauració plantejades en l’estudi d’impacte paisatgístic s’encaminin 
a potenciar la vegetació existent. Els nous exemplars a plantar, sobretot en el sector oest, es 
distribuiran aleatòriament i com a pantalla visual i no com a barrera lineal. Alhora durant els 
treballs, s’intentaran evitar els moviments de terra en l’àmbit exterior on s’implantarà la 
instal·lació, adaptar les parets de pedra seca al terreny existent i evitar noves aportacions de 
terres que puguin afectar a l’hàbitat d’interès comunitari de matollars termomediterranis 
predesèrtics i a les especies de flora estrictament protegides. 

- D’acord amb el previst amb el pla, és convenient que únicament es realitzin les cimentacions 
per condicionar els suports de les estructures i l’edifici de formigó armat en el qual s’hi 
emplaçaran part dels equips tècnics així com la sala de control, deixant permeable la resta de 
sòl no estrictament necessari. 

- Sempre que sigui viable tècnicament, es recomana soterrar les línies elèctriques passant per 
camins existents sense afectar l’hàbitat d’interès comunitari, i en cas de no ser possible, caldria 
instal·lar un sistema per evitar xocs i electrocucions sobretot per les aus rapinyaires, en les torres 
elèctriques i les seves línies de transport. 

- Caldrà donar compliment a l’exposat pel Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

- Es recorda que haurà de ser d’aplicació el corresponent règim d’intervenció de l’activitat 
proposada en compliment de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’lntervenció Integral de 
l’Administració Ambiental, així com els seus Reglaments de desplegament. 

D’altra banda, en l’Informe de sostenibilitat ambiental i en l’Estudi d’impacte i integració 
paisatgística del Pla especial vigent s’establien diverses mesures correctores relatives a la 
vegetació i al paisatge, les quals queden recollides en els plànols A2-A9 del Pla especial. 

En aquest sentit, al sector de la subestació “Garrafsubestació “Garrafsubestació “Garrafsubestació “Garraf----1”1”1”1” l’EIIP proposa “atès el recent passat 
agrícola del sector i la seva estructuració en feixes, la reconstrucció de les dues parets de 
pedra seca existents a la zona i que en aquests moments es troben parcialment 
malmenades. Val a dir que aquests treballs de consolidació i refeta es calcula que afecten de 
manera aproximada al 20% de la llargada d’ambdues parets, la qual cosa representa prop de 
40 metres lineals. Per altra banda i pel que fa a les plantacions, aquí es planteja la recreació 
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dels antics espais agrícoles i dels quals ens en donen senyals les restes de vegetació encara 
existents al sector. Així doncs, es proposen cultius d’olivera i ametller ocupant les diferents 
feixes, tal i com es pot veure al PLÀNOL A-8. PLANTACIONS AL SECTOR DE LA MASIA D’EN 
GALCERAN, amb una separació mitjana entre unitat i unitat d’uns 10 m. En conseqüència, es 
fa necessària la plantació de fins a 87 (32 + 55) peus d’olivera (Olea europaea) i de 28 (17 + 
11) peus d’ametller (Prunus dulcis). Esmentem que pel que fa a les oliveres s’escauen 
exemplars de circumferència no inferior als 80 cm, mentre que pel cas dels ametllers la mida 
mínima de circumferència del tronc ha de ser de 30 cm. 

Assenyalem ja per últim que al sector de llevant també es contempla plantar fins a 17 peus 
de càdec (Juniperus oxycedrus), amb una separació entre exemplars de 3 m. El seu objectiu 
és apantallar la tanca en aquest espai de la subestació i a la vegada no interferir en les 
instal·lacions amb el que serien plantes d’una mida excessiva.”  

Aquesta restauració no es va arribar a dur a terme. En aquest sentit, seguint la mateixa línia 
de restauració, i complint amb la normativa del Pla especial, quan s’aprovi la seva modificació 
es redactarà un Projecte de restauració ambientalProjecte de restauració ambientalProjecte de restauració ambientalProjecte de restauració ambiental. Les diferents parts implicades (Ajuntament 
i promotor) han consensuat els nous criteris a seguir que mantenen l’essència de l’EIIP del Pla 
especial vigent (veure apartat 4 del present document), amb l’objectiu de recuperar el sòl 
agrícola, d’acord amb la qualificació del PGO. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. DDDDEFINICIÓ DELS OBJECTEFINICIÓ DELS OBJECTEFINICIÓ DELS OBJECTEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIEIUS I CRITERIS AMBIEIUS I CRITERIS AMBIEIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LANTALS ADOPTATS EN LANTALS ADOPTATS EN LANTALS ADOPTATS EN LA    REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ REDACCIÓ 

DEL PLANEJAMENT D’ACDEL PLANEJAMENT D’ACDEL PLANEJAMENT D’ACDEL PLANEJAMENT D’ACORD AMB ELS REQUERIMORD AMB ELS REQUERIMORD AMB ELS REQUERIMORD AMB ELS REQUERIMENTS AMBIENTALS ENTS AMBIENTALS ENTS AMBIENTALS ENTS AMBIENTALS 

ESTABLERTSESTABLERTSESTABLERTSESTABLERTS    

L’Avanç de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació per incorporar l’ús 
d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6) establia un únic objectiu relatiu al 
consum i ocupació de sòl.  

D’altra banda, l’Avanç de la Modificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les 
subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport, tramitat en paral·lel a la 
modificació puntual del PGO, incloïa 8 objectius ambientals adaptats a la realitat del territori. 

El document de referència emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental sobre 
aquesta modificació puntual del PGO i sobre la Modificació del Pla especial, considera que les 
dues propostes són interdepenents, pel que cal definir un únic sistema d’objectius i criteris 
ambientals. 

En aquest sentit, es recullen els objectius i criteris ambientals establerts pel document de 
referència. Respecte la proposta inicial, se’n suprimeixen alguns atesa la seva poca 
rellevància o per la seva absència de contingut ambiental, i se n’introdueixen alguns de nous 
per tal d’afavorir la màxima ambientalització de la proposta. 
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Els objectius han estat sistematitzats en els següents àmbits temàtics: 

a.a.a.a.----    OCUPACIÓ DEL SÒLOCUPACIÓ DEL SÒLOCUPACIÓ DEL SÒLOCUPACIÓ DEL SÒL    

Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 
d’acord amb un model territorial globalment 
eficient. 

Evitar l’ocupació innecessària o abusiva de sòl per 
a la implantació d’infraestructures elèctriques. 

Promoure una ordenació coherent en el context 
urbanístic on s’integren les subzones objectes de 
modificació. 

Diversificar els usos de les subzones sense 
sobrepassar-ne les capacitat de càrrega. 

Preservar els espais i elements de valor rellevant 
del territori. 

Indicador 1. Consum de sòl ocupat per infraestructures energètiques (m2 sòl/m2 àmbit) 

 

bbbb....----    QUALITAT DEL PAISATGEQUALITAT DEL PAISATGEQUALITAT DEL PAISATGEQUALITAT DEL PAISATGE    

Objectius generals del Objectius generals del Objectius generals del Objectius generals del planejamentplanejamentplanejamentplanejament    Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

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

Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la 
totalitat del territori afectat pel Pla especial 

Protegir, millorar i recuperar els elements i 
ambients paisatgístics d’interès, en especial, o en 
el seu defecte, compensar la pèrdua de sòls 
agrícoles d’interès paisatgístic. 

Assegurar la integració paisatgística de les 
instal·lacions elèctriques existents i futures, tot 
incorporant les mesures correctores definides en 
l’informe de sostenibilitat ambiental i en l’estudi 
d’impacte i integració paisatgística del Pla especial 
d’ordenació de l’espai de les subestacions Garraf-
1 i Garraf-2 i les seves línies de transport, aprovat 
definitivament en data 27 de gener de 2011. 

Indicador 2. Superfície de sòl agrícola d’interès en relació a l’existent a l’any 2000 (m2 sòl) 

 

cccc....----    CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I DEL PATRIMONI NATURALCONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I DEL PATRIMONI NATURALCONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I DEL PATRIMONI NATURALCONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I DEL PATRIMONI NATURAL    

Objectius Objectius Objectius Objectius generals del planejamentgenerals del planejamentgenerals del planejamentgenerals del planejament    Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

Conservar la biodiversitat territorial i assegurar-ne 
un ús sostenible. 

Incorporar mesures correctores o, si s’escau, 
compensatòries, per tal de mantenir els hàbitats 
d’interès comunitari catalogats de caràcter 
prioritari presents en l’àmbit d’estudi. 

Assegurar el manteniment de les espècies 
arbòries d’interès natural proposant el seu 
transplantament, si s’escau. 

Donar compliment a les determinacions del Reial 
Decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual 
s’estableixen mesures de protecció de l’avifauna 
contra la col·lisió i l’electrocució en línies 
elèctriques d’alta tensió. 

Recuperar la vegetació potencial en aquelles 
zones on sigui viable. 
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2.4.2.4.2.4.2.4. ESPECIFICACIÓ DE SI ESPECIFICACIÓ DE SI ESPECIFICACIÓ DE SI ESPECIFICACIÓ DE SI ELS PROJECTES QUE DEELS PROJECTES QUE DEELS PROJECTES QUE DEELS PROJECTES QUE DESENVOLUPIN EL SENVOLUPIN EL SENVOLUPIN EL SENVOLUPIN EL PLANEJAMENT PLANEJAMENT PLANEJAMENT PLANEJAMENT 

S’HAN DE SOTMETRE ALS’HAN DE SOTMETRE ALS’HAN DE SOTMETRE ALS’HAN DE SOTMETRE AL    PROCEDIMENT D’AVALUAPROCEDIMENT D’AVALUAPROCEDIMENT D’AVALUAPROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENCIÓ D’IMPACTE AMBIENCIÓ D’IMPACTE AMBIENCIÓ D’IMPACTE AMBIENTALTALTALTAL    

De la Modificació puntual del PGO per a incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la 
parcel·la 25, polígon 6, no es desenvoluparà mitjançant cap projecte. És la Modificació del Pla 
especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de 
transport, que es tramita simultàniament i en expedient separat, la que permet el 
desenvolupament de projectes d’infraestructures elèctriques. 
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3.3.3.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTJUSTIFICACIÓ AMBIENTJUSTIFICACIÓ AMBIENTJUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE LAL DE L’ELECCIÓ DE LAL DE L’ELECCIÓ DE LAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA ’ALTERNATIVA ’ALTERNATIVA ’ALTERNATIVA 

D’ORDENACIÓ PROPOSADD’ORDENACIÓ PROPOSADD’ORDENACIÓ PROPOSADD’ORDENACIÓ PROPOSADAAAA    

 

3.1.3.1.3.1.3.1. DESCRIPCIÓ DE LES CADESCRIPCIÓ DE LES CADESCRIPCIÓ DE LES CADESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LERACTERÍSTIQUES DE LERACTERÍSTIQUES DE LERACTERÍSTIQUES DE LES ALTERNATIVES CONSIS ALTERNATIVES CONSIS ALTERNATIVES CONSIS ALTERNATIVES CONSIDERADESDERADESDERADESDERADES    

3.1.1. INTRODUCCIÓ 

En l’avanç de la modificació puntual del PGO no es plantejaven alternatives, simplement es 
preveia modificar l’article 259 de la normativa per incorporar l’ús “Serveis Tècnics amb gran 
consum de sòl” a la part de la clau 18b (Zona de sòl agrari de valor paisatgístic) corresponent 
a la parcel·la on actualment hi ha la subestació Garraf-1, per tal que la instal·lació existent fos 
urbanísticament compatible. No es preveia modificar el redactat de la clàusula de l’article 
268, que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) una 
revisió del PGO vigent, tal com es requereix en l’informe de la comissió territorial d’urbanisme 
(emès el 23 de juliol de 2013). 

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en els articles 17 i 
21 i en l’Annex 3, estableix que en les diferents fases de l’avaluació ambiental de plans i 
programes cal avaluar l’alternativa zero, és a dir, l’alternativa que consisteix a no realitzar el 
pla o programa, en aquest cas no modificar el PGO ni el Pla especial d’ordenació de les SSEE 
“Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport. En aquest sentit, el document de 
referència de la OTAA (emès el 26 de juliol de 2013) especifica que cal incorporar aquesta 
alternativa. 

Per tant, l’alternativa 0 alternativa 0 alternativa 0 alternativa 0 suposa    el desmantellament de la subestació “Gardesmantellament de la subestació “Gardesmantellament de la subestació “Gardesmantellament de la subestació “Garrafrafrafraf----1”, una 1”, una 1”, una 1”, una 
infraestructura temporal, i una posterior restauració paisatgísticainfraestructura temporal, i una posterior restauració paisatgísticainfraestructura temporal, i una posterior restauració paisatgísticainfraestructura temporal, i una posterior restauració paisatgística, recuperant l’ús agrícola a la 
zona, tal com es preveu en el Pla especial d’ordenació de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i 
les seves línies de transport vigent.  

Cal tenir en compte que la SE “Garraf-1” acompleix amb una funció elèctrica fonamental per 
a la correcta distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del Garraf, consistent en la capacitat 
d’interconnectar segons les necessitats d’explotació de cada moment les diferents línies 
associades, permetent així regular els fluxes de càrrega necessaris per mantenir l’adient 
qualitat de servei. A aquesta subestació hi conflueixen les línies que distribueixen l’energia a 
les subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca del Penedès), La Geltrú, Sant Pere 
de Ribes i Sant Boi. 

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una eliminació de la 
SE “Garraf-1”. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 110 kV entre l’actual SE 
“Garraf-2” i la SE “Garraf-1”. 

La subestació de transformació elèctrica 110/25 kV existent al municipi (SE La Geltrú) 
actualment atén les necessitats de subministrament elèctric de la ciutat. Ara bé, per atendre 
noves necessitats en l’àmbit d’alimentació de l’actual SE La Geltrú, així com al ple 
desenvolupament dels subministraments dels nous sectors del Pla general, caldria 
augmentar la potència a la subestació en 80 MVA addicionals als 79 MVA de punta actual de 
demanda de la subestació.  

L’article 13.5 de la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric diu: “Cada subestació que subministri zones urbanes ha d’estar 
connectada elèctricament amb tantes altres subestacions com sigui necessari per a garantir 
que la suma de potències de reserva d’aquestes subestacions sigui igual o superior a la 
màxima potència demanada en mitjana tensió en la primera subestació”. 

Actualment, el recolzament que té la SE La Geltrú per a la xarxa de mitja tensió és del 47% 
(36,5 MVA) i considerant l’augment vegetatiu esperat aquest recolzament baixarà. Ampliar la 
subestació reduiria la cobertura respecte l’exigit per l’esmentada llei. La transformació AT/MT 
en una altra subestació contribuirà a aconseguir el recolzament requerit. 
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Per altra banda, el model de planificació de la xarxa que té Endesa per una subestació 
alimentada a 110 kV marca que aquesta disposar, com a màxim, de 3 transformadors de 40 
MVA, conformant un disseny de potència ferma de 80 MVA, és a dir, s’atenen amb garantia 
mercats de 80 MVA i, a més, es recolzen altres subestacions amb 40 MVA de reserva. En 
conseqüència, la subestació Geltrú no pot ser ampliada per les raons anteriorment indicades, 
per la qual cosa, per poder atendre les necessitats derivades del ple desenvolupament dels 
subministraments dels nous sectors del Pla general, cal incrementar la capacitat de 
transformació elèctrica 110/25 kV en algun altre indret del terme municipal. 

Així mateix, en cap de les altres subestacions existents actualment a Vilanova i la Geltrú no és 
possible instal·lar-hi els tres transformadors necessaris, fet que implica necessàriament la necessàriament la necessàriament la necessàriament la 
construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de buscar construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de buscar construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de buscar construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de buscar 
un nou emplaçament per aquestaun nou emplaçament per aquestaun nou emplaçament per aquestaun nou emplaçament per aquesta, o bé l’ampliació d’alguna de les subestaciampliació d’alguna de les subestaciampliació d’alguna de les subestaciampliació d’alguna de les subestacions existentsons existentsons existentsons existents.  

A l’hora de buscar un nou emplaçament per una nova subestaciónova subestaciónova subestaciónova subestació cal tenir en compte que 
l'article 90.5.a del Pla general d’ordenació estableix que "No s'admetran nous corredors per a 
línies de voltatge igual o superior a 110 kV".  

Per tant, per tal de donar compliment a aquesta limitació, una nova subestació s’hauria situar 
directament sota o molt propera al traçat de les línies de 110 kV que existeixen actualment a 
Vilanova i la Geltrú. Així, s’evitaria l’obertura de nous corredors, però no la necessitat de 
realitzar canvis en la xarxa de voltatge igual o superior a 110 kV, ja que al desmantellar la 
subestació de distribució “Garraf-1” seria necessari mantenir la seva funció elèctrica de 
distribució de la xarxa de 110 kV del Garraf, pel que caldria reajustar les línies que hi 
conflueixen. Així, seria necessària l’estesa de noves línies en paral·lel a les existents pels 
corredors ja definits, o bé l’estesa de nous circuits per les traces actuals 

En aquest sentit, l’emplaçament d’una nova subestació hauria d’estar necessàriament al llarg 
del recorregut de les línies de 110 kV existents:  

• Prop de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV Garraf----1111----Sant Pere Ribes / GarrafSant Pere Ribes / GarrafSant Pere Ribes / GarrafSant Pere Ribes / Garraf----1111----Sant Boi o la L/110 kV Sant Boi o la L/110 kV Sant Boi o la L/110 kV Sant Boi o la L/110 kV 
GarrafGarrafGarrafGarraf----1111----Geltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / Garraf----1111----AltafullaAltafullaAltafullaAltafulla. Seria una subestació amb una ubicació de 
característiques molt similars a l’actual. Ara bé, per minimitzar els canvis en la xarxa 
de 110 kV caldria que es trobés en un lloc pròxim a l’actual SE “Garraf-1”. En aquest 
entorn, l’emplaçament de la SE existent és proper al sòl urbà i, per tant, és millor 
envers possibles altres indrets que farien necessària l’estesa de línies de 25 kV de 
major longitud. Una possible ubicació cap a l’oest del terme municipal, on el traçat a 
110 kV també es troba pròxim al sòl urbà suposaria majors canvis en la reconfiguració 
de la xarxa a 110 kV. 

• Prop de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV Garraf----MojaMojaMojaMoja. En aquest cas, la nova subestació s’hauria de 
situar en sòl no urbanitzable, sobre la clau 23 (sòl de protecció natural i paisatgística) i 
en terrenys amb orografia abrupte. A més, s’allunyaria del sòl urbà, fent necessari 
estendre línies elèctriques de 25 kV per tal de donar el subministrament als 
desenvolupaments previstos pel Pla general d’ordenació. 

D’altra banda, la construcció d’una nova subestació suposa necessàriament l’ocupació deocupació deocupació deocupació de    
nous sòls nous sòls nous sòls nous sòls amb una superfície superior a la de la subestació “Garraf-1” existent, ja que 
aquesta hauria d’assumir la seva funció de distribució i, a més, la nova transformació prevista 
per garantir el subministrament dels nous sectors previstos pel PGO. En canvi, l’ampliació 
d’una de les subestacions existents implicarà un increment de l’ocupació del sòl menor. 

En resum, es considera que l’ampliació d’una infraestructura existent evitarà les 
problemàtiques descrites i que, per tant, és l’opció més aconsellable des del punt de vista 
tècnic, urbanístic, econòmic, ambiental i paisatgístic. En conseqüència, les alternatives que 
s’avaluen en aquest apartat són d’ampliació de subestacions existentsd’ampliació de subestacions existentsd’ampliació de subestacions existentsd’ampliació de subestacions existents. Concretament, 
l’alternativa 1 alternativa 1 alternativa 1 alternativa 1 planteja el desmantellament de la SE “Garraf-1” i ampliació de la SE “Garraf-2”, 
i l’alternativa alternativa alternativa alternativa 2222 el manteniment i ampliació de la SE “Garraf-1”. 
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3.1.2. ALTERNATIVA 0: MANTENIR EL PLANEJAMENT VIGENT 

Tal com s’ha indicat a la introducció, l’alternativa 0 consisteix en mantenir la regulació del 
planejament vigent. Per tant, implica que la subestació “Garraf-1” s’hagi de desmantellar, ja 
que s’ubica sobre la Clau 18b, on no s’admet l’ús de Serveis tècnics amb gran consum de 
sòl (article 259article 259article 259article 259). Aquesta situació suposa, tal com es preveu en el Pla especial d’ordenació de 
les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport vigent, el desmantellament de la 
infraestructura temporal i una posterior restauració paisatgística, recuperant l’ús agrícola a la 
zona. 

Tal com s’ha justificat a l’apartat 5.1, cal tenir en compte que la SE “Garraf-1” acompleix amb 
una funció elèctrica fonamental per a la correcta distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del 
Garraf, consistent en la capacitat d’interconnectar segons les necessitats d’explotació de 
cada moment les diferents línies associades, permetent així regular els fluxes de càrrega 
necessaris per mantenir l’adient qualitat de servei. A aquesta subestació hi conflueixen les 
línies que distribueixen l’energia a les subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca 
del Penedès), La Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sant Boi. 

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una eliminació de la 
SE “Garraf-1”. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 110 kV entre l’actual SE 
“Garraf-2” i la SE “Garraf-1”.  

D’altra banda, per poder atendre les necessitats derivades del ple desenvolupament dels 
subministraments dels nous sectors del Pla general, cal incrementar la capacitat de 
transformació elèctrica 110/25 kV en algun indret del terme municipal. Aquesta alternativa, a 
diferència de l’alternativa 1 i l’alternativa 2, no preveu la instal·lació d’aquesta transformació i, 
per tant, no permetria cobrir les necessitats elèctriques de la zona, impossibilitant el impossibilitant el impossibilitant el impossibilitant el 
desenvolupament udesenvolupament udesenvolupament udesenvolupament urbanístic previst al Pla general d’ordenaciórbanístic previst al Pla general d’ordenaciórbanístic previst al Pla general d’ordenaciórbanístic previst al Pla general d’ordenació. 

 

3.1.3. ALTERNATIVA 1: DESMANTELLAMENT DE LA SUBESTACIÓ “GARRAF-1” I 

AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ “GARRAF-2” 

L’alternativa 1 consisteix en fer la transformació 110-25 kV a la subestació “Garraf-2”. Per 
tant, no caldria realitzar la modificació puntual de l’article 268 de les normes urbanístiques del 
PGO ni canviar la qualificació urbanística de la parcel·la 25, polígon 6, i es mantindria la 
proposta de desmantellament i restauració de la parcel·la d’emplaçament de la subestació desmantellament i restauració de la parcel·la d’emplaçament de la subestació desmantellament i restauració de la parcel·la d’emplaçament de la subestació desmantellament i restauració de la parcel·la d’emplaçament de la subestació 
“Garraf“Garraf“Garraf“Garraf----1”1”1”1” prevista al Pla especial d’ordenació de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves 
línies de transport vigent. 

Aquesta alternativa, a diferència de l’alternativa 0, permetria cobrir les necessitats elèctriques 
previstes pels sectors de desenvolupament previstos pel Pla general d’ordenació. 

L’ampliació prevista tindria una superfície de l’ordre de 2.000 m2 i es faria al nord de la 
subestació “Garraf-2”, tal com es mostra a la figura següent: 
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 Alternativa 1. Ampliació de la SE “Garraf-2” 

 

La futura ampliació es faria al nord de la subestació “Garraf-2” donades les característiques 
constructives de la subestació existent. La sala GIS de 110kV només pot ser ampliada en 
aquesta direcció, ja que hauria de ser continuació de l’actual. Les zones dels transformadors 
haurien de continuar la mateixa línea que els actuals per la disposició de l’aparamenta i 
equips accessoris que tenen i que haurien de connectar-se amb la sala GIS de 110kV 
existent. Així, l’ampliació comportaria un    increment de l’ocupaincrement de l’ocupaincrement de l’ocupaincrement de l’ocupació del sòl sobre sòls de ció del sòl sobre sòls de ció del sòl sobre sòls de ció del sòl sobre sòls de 
protecció natural i paisatgísticaprotecció natural i paisatgísticaprotecció natural i paisatgísticaprotecció natural i paisatgística (clau 23 del PGO), on la topografia té un pendent important, fet 
que obligaria a realitzar moviments de terramoviments de terramoviments de terramoviments de terra per modificar talussos i explanacions amb el 
conseqüent impacte sobre el paisatge. 

D’altra banda, cal tenir en compte, que per atendre el mercat, a banda de fer la nova 
transformació 110-25 kV, caldria estendre, d’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic 
signada el 21 de març de 2013 (veure annex III.3), nous circuits de mitja tensió a 25 kV 
(mínim de 10 circuits). Si desaparegués la SE “Garraf-1” i aquesta nova transformació 
s’instal·lés a la SE “Garraf-2”, com a mínim 7 d’aquests nous circuits de mitja tensió a 25 kV 
caldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista C----32323232, atès que el planejament preveu el 
desenvolupament majoritàriament al sud de l’autopista. Els creuaments de les LMT tindrien 
implicacions, a més de paisatgístiques, degut a l’impacte visuall’impacte visuall’impacte visuall’impacte visual, també econòmiques, pel 
sobrecostsobrecostsobrecostsobrecost, que recau per part dels demandants del subministramentper part dels demandants del subministramentper part dels demandants del subministramentper part dels demandants del subministrament. 

Pel que fa a la xarxa d’alta tensió, d’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic, la 
concentració de les instal·lacions de la SE “Garraf-1” a la SE “Garraf-2”, logísticament 
comportaria la necessitat d’implantar en els terrenys annexes a la mateixa els oportuns 
suports de final de línia per donar sortida a les noves línies d’alta tensió. Aquests suports, 
donat l’esforç que haurien de suportar, serien un 300% més grans que les torres comuns 
d’alineació, per la qual cosa l’impacte paisatgístic que comportaria seria de gran abast. 

Amb l’alternativa 1 caldria ajustar i ampliar l’àmbit el Pla especial per permetre l’ampliació de 
la SE “Garraf-2”. 

 

±
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3.1.4. ALTERNATIVA 2: MANTENIMENT I AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ “GARRAF-1” 

L’alternativa 2 consisteix en mantenir la subestació “Garraf-1”, que actualment és un nus de 
110 kV, sense transformació, en el seu emplaçament actual i ampliar-la per acollir la 
transformació 110-25 kV necessària.  

Aquesta alternativa, a diferència de l’alternativa 0 i igual que l’alternativa 1, permetria cobrir les 
necessitats elèctriques previstes pels sectors de desenvolupament previstos pel Pla general 
d’ordenació. 

L’ampliació prevista tindria una superfície de l’ordre de 2.000 m2 i es faria al sud de la 
subestació “Garraf-1”, tal com es mostra a la figura següent: 

Proposta d’ampliació de la SE “Garraf-1” 

 

 

En el sector de Mas Galceran, on s’ubica la subestació “Garraf-1”, ja existeixen línies 
elèctriques de 110 kV, xarxa a la qual ha de connectar la nova transformació a mitja tensió 
necessària. Per tant, és evident que la subestació acompleix amb els requisits necessaris. A 
més, cal tenir en compte que la SE “Garraf-1” és una instal·lació ja construïda i poc visible, 
que en cas d’ampliar-se no requereix que es modifiqui la xarxa elèctrica d’alta tensió. 

Aquesta alternativa, comparant-la amb l’alternativa 1, evitaria nous creuamentsevitaria nous creuamentsevitaria nous creuamentsevitaria nous creuaments de línies 
elèctriques aèries de mitja tensió a 25 kV. Segons l’Addenda del conveni urbanístic signada el 
21 de març de 2013 (veure annex III.3) evitaria el creuament de 7 dels 10 circuits previstos 
sobre l’autopista C-32, que se sumarien als nous creuaments de línies aèries d’alta tensió a 
110 kV (2 circuits). 

A més, en aquest cas la sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterrada, cap als sectors 
de desenvolupament previst pel planejament, cap al sud de l’autopista, reduint les esteses  
aèries que serien necessàries en cas de creuar l’autopista. 

D’altra banda, el manteniment i ampliació de la SE “Garraf-1” evitaria les noves ocupacions evitaria les noves ocupacions evitaria les noves ocupacions evitaria les noves ocupacions 
sobre la clau 23sobre la clau 23sobre la clau 23sobre la clau 23 del PGO (sòl de protecció natural i paisatgística) que serien necessàries si 
s’optés per l’alternativa 1, ja que s’afectaran sòls de valor agrícola amb menor interès 
ambiental. 

±
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La subestació “Garraf-1”, però, actualment no compleix amb el planejament vigent, ja que 
s’ubica sobre la Clau 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) del PGO vigent, on no s’admet l’ús 
de Serveis tècnics amb gran consum de sòl (article 259). Tot i així, l’àmbit d’emplaçament de 
la SE actualment no té els valors paisatgístics atribuïbles a la clau 18b, pel que es considera 
que per dur a terme l’alternativa 2 la millor opció seria realitzar els canvis en el planejament 
urbanístic necessaris per admetre el seu manteniment en la ubicació actual. 

Per mantenir la subestació Garraf-1 en l’emplaçament actual, l’informe que la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre en data 23 de juliol de 2013 especifica que 
cal qualificar la parcel·la corresponent a sòl de valor agrícola, clau 18, atès que és la clau de 
sòl no urbanitzable del Pla general d’ordenació que no disposa de protecció i en la qual ja 
s’admet aquest ús de forma justificada. També indica que, per fer-ho, cal modificar i justificar 
acuradament que el canvi de qualificació d’una parcel·la de sòl no urbanitzable no es troba 
en cap dels supòsits de revisió definits pel TRLU, i que la clau 18b inclou sòls no protegits per 
la legislació sectorial. 

En base a aquesta situació, l’alternativa 2 implicaria la modificació del redactat de l’article 268 
de les normes urbanístiques del PGO. Així seria possible canviar la qualificació urbanística de 
la parcel·la 25 del polígon 6 del cadastre de Vilanova i la Geltrú, passant de clau 18b a 18, i el 
manteniment i ampliació de la instal·lació seria compatible el planejament urbanístic 
municipal. 

El Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de 
transport, també s’hauria de modificar per tal d’admetre el manteniment i l’ampliació de la 
subestació. 

 

3.1.5. COMPARATIVA DE LES ALTERNATIVES 

En la taula següent s’indiquen els aspectes que marquen les diferències entre els alternatives 
considerades: 

Principals aspectes de la propostaPrincipals aspectes de la propostaPrincipals aspectes de la propostaPrincipals aspectes de la proposta    Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0    Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1    Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2    

Permet cobrir les necessitats elèctriques, garantint el 
desenvolupament urbanístic previst pel planejament 
urbanístic vigent 

No  Si Si  

Requereix estendre nous circuits a 25 kV necessaris 
sobre l’autopista C-32 No  Si  No 

Suposa noves ocupacions de sòl sobre la clau 23 del 
PGO (sòl de protecció natural i paisatgística) No  Si  No  

Implica el desmantellament de la subestació “Garraf-1” i 
restauració de sòls ocupats per infraestructures 
elèctriques sobre clau 18b 

Si  Si  No 

Necessitat d’instal·lar nous suports de LAT, incrementant 
l’impacte paisatgístic Sí Si  No  

Requereix de la modificació puntual del PGO No No Si 

Requereix de la modificació del Pla especial d’ordenació 
de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de 
transport 

No Si Si 

Proposta vàlida segons la Comissió Territorial 
d’Urbanisme - - Si 

Suposa la restauració paisatgística de la parcel·la 25 del 
polígon 6 Total Total Parcial 
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3.2.3.2.3.2.3.2. ANÀLISI DELS EFECTESANÀLISI DELS EFECTESANÀLISI DELS EFECTESANÀLISI DELS EFECTES    DE CADA ALTERNATIVA DE CADA ALTERNATIVA DE CADA ALTERNATIVA DE CADA ALTERNATIVA D’ACORD AMB ELS OBJED’ACORD AMB ELS OBJED’ACORD AMB ELS OBJED’ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CRITERIS AMCTIUS I CRITERIS AMCTIUS I CRITERIS AMCTIUS I CRITERIS AMBIENTALSBIENTALSBIENTALSBIENTALS    

A la taula següent s’analitzen els efectes de cada alternativa respecte els objectius ambientals i tenint en compte els aspectes ambientals 
rellevants del territori. Cal tenir en compte que s’ha definit un únic sistema de criteris i objectius ambientals per la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació i la modificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de 
transport, tal com es justifica a l’apartat 2.3. En conseqüència, alguns no apliquen al present document, ja que fan referència al 
desenvolupament de la proposta, previst en el Pla especial i no en la modificació puntual del PGO. 

Valoració ambiental de les alternatives 

Simbologia nivells d’impacte:        ++++++++ molt positiu        ++++ positiu        +/+/+/+/---- neutral        ---- negatiu        -------- molt negatiu 

Aspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territori    Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Impactes ambientals Impactes ambientals Impactes ambientals Impactes ambientals rellevants de les alternativesrellevants de les alternativesrellevants de les alternativesrellevants de les alternatives    

Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0        Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1        Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2        

MODEL SOCIOECONÒMICMODEL SOCIOECONÒMICMODEL SOCIOECONÒMICMODEL SOCIOECONÒMIC           

Necessitat de cobrir el subministrament 
energètic dels nous sectors previstos pel 
Pla general d’ordenació de Vilanova i la 
Geltrú 

- 

No permetria cobrir les 
necessitats de 
subministrament energètic 
del municipi 

--------    
Garantiria el subministrament 
energètic del municipi 

++++++++ 
Garantiria el 
subministrament energètic 
del municipi 

++++++++ 

MODEL TERRITORIAL. CONSUM I MODEL TERRITORIAL. CONSUM I MODEL TERRITORIAL. CONSUM I MODEL TERRITORIAL. CONSUM I 
OCUPACIÓ DEL SÒLOCUPACIÓ DEL SÒLOCUPACIÓ DEL SÒLOCUPACIÓ DEL SÒL 

Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del sòl i racionalitzarsòl i racionalitzarsòl i racionalitzarsòl i racionalitzar----
ne l’ús, d’acord amb un model territorial ne l’ús, d’acord amb un model territorial ne l’ús, d’acord amb un model territorial ne l’ús, d’acord amb un model territorial 
globalment eficient.globalment eficient.globalment eficient.globalment eficient.    

      

L’àmbit d’estudi correspon a una zona molt 
antropitzada i degradada, on la subestació 
existent (Garraf-1) es troba envoltada de 
vies de comunicació, habitatges aïllats, 
zones industrials i, fins i tot, una activitat de 
desballestament de cotxes que ocupa una 
important superfície al sud. 

Evitar l’ocupació innecessària o abusiva de 
sòl per a la implantació d’infraestructures 
elèctriques. 

Aquesta alternativa implicaria 
el desmantellament de la SE-
Garraf 1 d’acord amb el 
planejament vigent. En la clau 
18b del PGO la superfície 
ocupada per les 
infraestructures elèctriques es 
limitaria a uns 140 m2 (torres 
existents). 

++++    

Aquesta alternativa implicaria 
el desmantellament de la SE-
Garraf 1 d’acord amb el 
planejament vigent. En la 
clau 18b del PGO la 
superfície ocupada per les 
infraestructures elèctriques es 
limitaria a uns 140 m2 (torres 
existents). 

++++    

Permetria mantenir la 
subestació Garraf-1 i una 
ampliació de 15 m cap al 
sud, amb la consegüent 
pèrdua de permeabilitat. La 
ocupació de sòl 
incrementaria de l’ordre de 
2.000 m2 al sud de la SE 
“Garraf-1”. 

---- 

No seria necessari ocupar 
nous sòls de la clau 23 del 
PGO 

++++    

L’alternativa implicaria una 
nova ocupació de sòl (de 
l’ordre de 2.000 m2) sobre sòl 
de protecció natural i 
paisatgística (clau 23) 

----    
S’evitaria ocupar nous sòls 
de la clau 23 del PGO 

++++    

Promoure una ordenació coherent en el 
context urbanístic on s’integren les 
subzones objectes de modificació. 

No s’escau (veure MPE)  No s’escau (veure MPE)  No s’escau (veure MPE)  

Diversificar els usos de les subzones sense 
sobrepassar-ne les capacitat de càrrega. 

No s’escau (veure MPE)  No s’escau (veure MPE)  No s’escau (veure MPE)  
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Simbologia nivells d’impacte:        ++++++++ molt positiu        ++++ positiu        +/+/+/+/---- neutral        ---- negatiu        -------- molt negatiu 

Aspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territori    Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Impactes ambientals Impactes ambientals Impactes ambientals Impactes ambientals rellevants de les alternativesrellevants de les alternativesrellevants de les alternativesrellevants de les alternatives    

Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0        Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1        Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2        

Actualment, dins la zona d’estudi no hi ha 
espais i elements de valor rellevant. Les 
zones amb major valor són les qualificades 
amb valor natural i paisatgístic pel PGO 
(clau 23) 

Preservar els espais i elements de valor 
rellevant del territori. 

No s’afectarien elements de 
valor rellevant 

+/+/+/+/---- 

Es faria una ampliació de la 
SE “Garraf-2” en sòl de 
protecció natural i 
paisatgística. 

---- No s’afectarien elements de 
valor rellevant 

+/+/+/+/---- 

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

      

Les subestacions Garraf-1, Garraf-2 i 
Garraf-REE se situen en un espai alterat 
per la presencia de l’autopista C-32, dues 
grans pedreres situades al nord d’aquesta i 
els polígons industrials de Masia d’en 
Notari-Pirelli. Cal destacar que al sud de la 
subestació Garraf-1 s’hi ha desenvolupat 
una activitat de desballestament de cotxes 
que suposa un important impacte 
paisatgístic. 

Tots aquests elements han anat 
incrementant l’impacte sobre el paisatge, 
sobretot els darrers 10 anys, en detriment 
del sòl agrícola i dels matollars autòctons 
en el cas de les subestacions situades al 
nord de l’autopista. 

Conservar i/o millorar la qualitat del 
paisatge en la totalitat del territori afectat 
pel Pla especial 

Aquesta alternativa 
suposaria, d’acord amb el 
planejament vigent, el 
desmantellament de la SE-
Garraf 1 i la restauració de la 
parcel·la 25 del polígon 6 
com a terreny agrícola. 

++++    

Es restauraria el terreny 
ocupat actualment per la SE 
“Garraf-1” d’acord amb el 
planejament vigent. 

++++    

En contra de les alternatives 
anteriors, aquesta suposaria 
mantenir i ampliar la 
subestació Garraf-1. Cal 
tenir en compte, però, que 
es preveu la restauració de 
la superfície de la parcel·la a 
l’entorn de la SE (veure 
detalls a MPE). 

----    

No s’afectaria el sòl amb 
valor natural i paisatgístic 

++++    

Per contra, caldria ampliar 
l’àmbit del Pla especial cap al 
nord per permetre l’ampliació 
de la SE “Garraf-2” afectant 
nou sòl amb valor natural i 
paisatgístic. 

----    

L’alternativa evitaria causar 
nous impactes sobre sòl 
amb valor natural i 
paisatgístic 

++++    

No caldria estendre nous 
circuits a 25 kV sobre 
l’autopista C-32 

++++    

Caldria estendre 7 dels 10 
nous circuits de mitja tensió a 
25 kV previstos sobre 
l’autopista C-32, fet que 
suposaria un important 
impacte paisatgístic. 

----    

Evitaria estendre 7 dels 10 
nous circuits de mitja tensió 
a 25 kV previstos sobre 
l’autopista C-32. 

++++    

Al desmantellar la SE 
“Garraf-1” seria necessari 
instal·lar nous suports d’alta 
tensió de final de línia, que 
serien fins un 300% més 
grans que les torres comuns 
d’alineació 

----    

Al desmantellar la SE 
“Garraf-1” seria necessari 
instal·lar nous suports d’alta 
tensió de final de línia, que 
serien fins un 300% més 
grans que les torres comuns 
d’alineació 

----    

Evitaria la instal·lació dels 
suports de final de línia que 
es requeririen si s’escollís 
l’A0 i l’A1. 

++++    
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Aspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territori    Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Impactes ambientals Impactes ambientals Impactes ambientals Impactes ambientals rellevants de les alternativesrellevants de les alternativesrellevants de les alternativesrellevants de les alternatives    

Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0        Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1        Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2        

Protegir, millorar i recuperar els elements i 
ambients paisatgístics d’interès, en 
especial, o en el seu defecte, compensar 
la pèrdua de sòls agrícoles d’interès 
paisatgístic. 

No es perdrien nous 
elements/ambients 
paisatgístics d’interès. 

++++    

S’ocuparien uns 2.000 m2 
més sobre sòl de protecció 
natural i paisatgística al nord 
de la SE “Garraf-2”, suposant 
una ampliació de l’àmbit del 
Pla especial i un increment 
de l’impacte paisatgístic 
sobre aquest sòl d’interès. 

----    
No es perdrien nous 
elements/ambients 
paisatgístics d’interès. 

++++    

Amb el desmantellament de 
la SE Garraf-1, segons el PE 
vigent, es recuperaria l’ús 
agrícola de la parcel·la 25 del 
polígon 6. Es recuperarien 
1,92 ha1,92 ha1,92 ha1,92 ha de sòl agrícola (el 
87%87%87%87% del sòl agrícola present 
l’any 2000) 

++++    

Amb el desmantellament de 
la SE Garraf-1, segons el PE 
vigent, es recuperaria l’ús 
agrícola de la parcel·la 25 del 
polígon 6. Es recuperarien 
1,92 ha1,92 ha1,92 ha1,92 ha de sòl agrícola (el 
87%87%87%87% del sòl agrícola present 
l’any 2000) 

++++    

Es perdria sòl agrícola en 
relació a l’any 2000, per tant, 
en relació a l’alternativa 0 
l’impacte seria negatiu. Ara 
bé, dins la parcel·la 25 del 
polígon 6, es recuperaran 
unes 1,3 ha 1,3 ha 1,3 ha 1,3 ha de sòl agrícola 
(el 59%59%59%59% del sòl agrícola 
present l’any 2000) 

----    

Pla especial vigent establia que l’espai ara 
ocupat per la subestació Garraf-1, una 
vegada aquesta fos desmantellada, havia 
de ser objecte d’una proposta específica 
de restauració ambiental que potenciés la 
recuperació de la màquia de garric i 
margalló o bé l’activitat agrícola 
fonamentada en el cultiu d’espècies 
tradicionals de la zona. 

Assegurar la integració paisatgística de les 
instal·lacions elèctriques existents i futures, 
tot incorporant les mesures correctores 
definides en l’informe de sostenibilitat 
ambiental i en l’estudi d’impacte i 
integració paisatgística del Pla especial 
d’ordenació de l’espai de les subestacions 
Garraf-1 i Garraf-2 i les seves línies de 
transport, aprovat definitivament en data 27 
de gener de 2011. 

L’alternativa preveuria les 
mesures d’integració 
paisatgística necessàries per 
les infraestructures 
elèctriques existents i futures. 

Amb el desmantellament de 
la SE Garraf-1, segons el PE 
vigent, caldria aplicar totes 
aquestes mesures (encara 
no executades a la parcel·la 
25 del polígon 6) 

++++    

L’alternativa preveuria les 
mesures d’integració 
paisatgística necessàries per 
les infraestructures 
elèctriques existents i futures. 

Amb el desmantellament de 
la SE Garraf-1, segons el PE 
vigent, caldria aplicar totes 
aquestes mesures (encara 
no executades a la parcel·la 
25 del polígon 6).  

Tanmateix, també seria 
necessari modificar el PE per 
proposar noves mesures en 
la superfície afectada per 
l’ampliació de la SE “Garraf-
2” (no inclosa en el PE 
vigent). 

++++    

L’alternativa preveuria les 
mesures d’integració 
paisatgística necessàries per 
les infraestructures 
elèctriques existents i 
futures. 

Caldria modificar el Pla 
especial per tal que les 
mesures de restauració 
s’apliquessin a l’entorn de 
les infraestructures 
elèctriques que es preveu 
mantenir. 

++++    

BIODIVERSBIODIVERSBIODIVERSBIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABITAT TERRITORIAL, PERMEABITAT TERRITORIAL, PERMEABITAT TERRITORIAL, PERMEAB....    
ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURALECOLÒGICA I PATRIMONI NATURALECOLÒGICA I PATRIMONI NATURALECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL 

Conservar la biodiversitat territorial i Conservar la biodiversitat territorial i Conservar la biodiversitat territorial i Conservar la biodiversitat territorial i 
assegurarassegurarassegurarassegurar----ne un ús sostenible.ne un ús sostenible.ne un ús sostenible.ne un ús sostenible.    

      

Dins l’àmbit de la MPGO no hi trobem 
hàbitats d’interès comunitari. Limitant a 
l’est de l’àmbit s’hi troba l’hàbitat “Pinedes 
mediterrànies” (codi UE 9540) 

Incorporar mesures correctores o, si 
s’escau, compensatòries, per tal de 
mantenir els hàbitats d’interès comunitari 
catalogats de caràcter prioritari presents en 
l’àmbit d’estudi. 

No s’afecten hàbitats 
d’interès comunitari 

+/+/+/+/---- No s’afecten hàbitats 
d’interès comunitari 

+/+/+/+/---- No s’afecten hàbitats 
d’interès comunitari 

+/+/+/+/---- 
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Aspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territoriAspectes ambientals rellevants del territori    Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
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Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0        Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1        Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2        

En l’àmbit de la MPGO s’hi troben diversos 
peus arboris testimoni de l’antiga activitat 
agrària duta a terme a la zona. També s’hi 
troben alguns pins d’una antiga 
revegetació 

Assegurar el manteniment de les espècies 
arbòries d’interès natural proposant el seu 
transplantament, si s’escau. 

No hi ha espècies arbòries 
d’interès natural. Tot i així, en 
la restauració prevista pel PE 
es mantindrien els peus 
arboris d’interès. 

+/+/+/+/---- 

No hi ha espècies arbòries 
d’interès natural. Tot i així, en 
la restauració prevista per la 
MPE es mantindrien els peus 
arboris d’interès. 

+/+/+/+/---- 

No hi ha espècies arbòries 
d’interès natural. Tot i així, 
en la restauració prevista per 
la MPE es mantindrien els 
peus arboris d’interès. 

+/+/+/+/---- 

L’àmbit està afectat per la Resolució 
MAH/3628/2010, de 25 d’octubre, per la 
qual es delimiten les àrees prioritàries de 
reproducció, alimentació, dispersió i 
concentració local de les espècies 
amenaçades de Catalunya, i es dóna 
publicitat a les zones de protecció per a 
l’avifauna amb la finalitat de reduir el risc 
d’electrocució i col·lisió amb les línies 
elèctriques d’alta tensió. 

Donar compliment a les determinacions 
del Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, 
pel qual s’estableixen mesures de 
protecció de l’avifauna contra la col·lisió i 
l’electrocució en línies elèctriques d’alta 
tensió. 

L’alternativa dóna 
compliment al Reial Decret 
1432/2008 

++++    
L’alternativa dóna 
compliment al Reial Decret 
1432/2008 

++++    
L’alternativa dóna 
compliment al Reial Decret 
1432/2008 

++++    

Abans de la construcció de la subestació 
“Garraf-1” la seva zona d’implantació havia 
estat un espai agrícola aterrassat. 

L’entorn de la SE Garraf-2, per contra, 
correspondria a una zona de matollar. 

Recuperar la vegetació potencial en 
aquelles zones on sigui viable. 

Tal com s’ha indicat, d’acord 
amb el Pla especial vigent, es 
recuperaria tot el sòl agrícola 
de la parcel·la 25 del polígon 
6. 

++++    

Tal com s’ha indicat, d’acord 
amb el Pla especial vigent, 
es recuperaria tot el sòl 
agrícola de la parcel·la 25 del 
polígon 6. 

++++    

Comparant amb les altres 
alternatives, es perdria sòl 
agrícola respecte el que hi 
havia l’any 2000. Tot i així, 
d’acord amb la MPE, es 
restauraria el sòl agrícola de 
l’entorn de la SE-Garraf-1 

----    

No s’afectarien noves 
superfícies de vegetació 
natural 

++++    
Es destruiria sòl ocupat per 
vegetació natural al nord de 
la SE “Garraf-2”. 

----    
No s’afectarien noves 
superfícies de vegetació 
natural 

++++    

ResumResumResumResum    de la valoracióde la valoracióde la valoracióde la valoració    
++ 

0000    

+ 

11 

+/- 

3 

- 

1 

-- 

1111    

++ 

1111    
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Tot i que a priori semblaria que l’Alternativa 0 seria l’òptima, cal tenir en compte que la necessitat de garantir les necessitats de 
subministrament dels nous sectors de desenvolupament del municipi (fet que dóna la valoració ++ o –- de cada una de les alternatives) té un 
pes major que qualsevol altre aspecte analitzat, fet que impedeix que aquesta es pugui escollir. Per tant, al quedar descartada, entre les 
alternatives 1 i 2, la millor és la segona, ja que tot i suposar un impacte negatiu sobre la parcel·la 25 del polígon 6 respecte la les altres dues, 
aquesta preveu restaurar la superfície de la parcel·la no ocupada per les infraestructures elèctriques i evita nous impactes sobre el sector del 
Rourell, en sòl de valor natural i paisatgístic i, a més, minimitza l’impacte paisatgístic derivat dels creuaments de línies de MT sobre l’autopista 
C-32 i evita la instal·lació de suports de LAT de grans dimensions. 
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Tal com s’ha descrit els apartats anteriors, la subestació de transformació elèctrica 110/25 kV 
existent al municipi (SE La Geltrú) actualment atén les necessitats de subministrament elèctric 
de la ciutat. Ara bé, per atendre noves necessitats vinculades al ple desenvolupament dels 
subministraments dels nous sectors del Pla general, es requereix de 3 nous transformadors, 
que s’han d’ubicar, o bé en una nova instal·lació, o bé en alguna de les subestacions 
existents al terme municipal. 

D’altra banda, d’acord amb el planejament vigent (Pla general d’ordenació de Vilanova i la 
Geltrú i Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II” i les 
seves línies de transport) i els convenis urbanístics formalitzats entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i Endesa Distribución Eléctrica, SL, l’actual subestació “Garraf-1”, construïda com a 
instal·lació temporal en base a l’article 48 de la Llei 2/2002, havia de ser desmantellada en un 
termini màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura de l’acord. 

La SE “Garraf-1” actualment acompleix amb una funció elèctrica fonamental per a la correcta 
distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del Garraf, consistent en la capacitat 
d’interconnectar segons les necessitats d’explotació de cada moment les diferents línies 
associades, permetent així regular els fluxes de càrrega necessaris per mantenir l’adient 
qualitat de servei. A la citada subestació conflueixen les línies que distribueixen l’energia a les 
subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca del Penedès), La Geltrú, Sant Pere de 
Ribes i Sant Boi.  

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una eliminació de la 
SE “Garraf-1”. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 110 kV entre l’actual SE 
“Garraf-2” (al costat muntanya de l’autopista) i la SE “Garraf-1” (al costat mar de l’autopista). 

Per tant, les alternatives avaluades en el present document han de garantir, per una banda, el 
manteniment de la funcionalitat de distribució elèctrica que actualment realitza la subestació 
“Garraf-1” i, per l’altra, el subministrament dels nous sectors de desenvolupament previstos 
pel Pla General. 

En aquest sentit, a continuació s’argumenten els diferents motius que porten a escollir 
l’alternativa més adient: 

1.- L’alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) queda descartada donat que no permet 
cobrir les necessitats elèctriques de Vilanova i la Geltrú, impossibilitant el 
desenvolupament urbanístic previst al Pla general d’ordenació. 

2.- La subestació a 110/25 kVsubestació a 110/25 kVsubestació a 110/25 kVsubestació a 110/25 kV    La GeltrúLa GeltrúLa GeltrúLa Geltrú, on actualment es realitza la transformació de 110 a 
25 kV al municipi no pot ser ampliadano pot ser ampliadano pot ser ampliadano pot ser ampliada, d’acord amb allò establert a la Llei 18/2008, del 23 
de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric i el model de planificació 
de la xarxa que té Endesa per una subestació alimentada a 110 kV. 

3.- Cap de les altres subestacionsaltres subestacionsaltres subestacionsaltres subestacions existents actualment a Vilanova i la Geltrú no és possible 
instal·lar-hi els tres transformadors necessaris, fet que implica necessàriament la necessàriament la necessàriament la necessàriament la 
construcció d’una nova sconstrucció d’una nova sconstrucció d’una nova sconstrucció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de ubestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de ubestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de ubestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de 
buscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquesta, o bé l’ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions 
existentsexistentsexistentsexistents. 

4.- Es descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestació dins el terme municipal pels motius 
següents: 

a. L'article 90.5.a del Pla general d’ordenació estableix que "No s'admetran nous 
corredors per a línies de voltatge igual o superior a 110 kV", pel que una nova 
subestació s’hauria situar directament sota o molt propera al traçat de les línies de 
110 kV que existeixen actualment. 

b. Al desmantellar la subestació de distribució “Garraf-1” seria necessari mantenir la 
seva funció elèctrica de distribució de la xarxa de 110 kV del Garraf, pel que caldria 
reajustar les línies que hi conflueixen. Així, seria necessària l’estesa de noves línies 
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en paral·lel a les existents pels corredors ja definits, o bé l’estesa de nous circuits 
per les traces actuals. 

c. En ubicar la nova subestació prop de l’actual    L/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV Garraf----1111----Sant Pere Ribes / Sant Pere Ribes / Sant Pere Ribes / Sant Pere Ribes / 
GarrafGarrafGarrafGarraf----1111----Sant Boi o la L/110 kV GarrSant Boi o la L/110 kV GarrSant Boi o la L/110 kV GarrSant Boi o la L/110 kV Garrafafafaf----1111----Geltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / Garraf----1111----AltafullaAltafullaAltafullaAltafulla, per minimitzar 
els canvis en la xarxa de 110 kV, caldria que es trobés en un lloc pròxim a l’actual 
SE “Garraf-1”. En aquest entorn, l’emplaçament de la SE existent és proper al sòl 
urbà i, per tant, és millor envers possibles altres indrets que farien necessària 
l’estesa de línies de 25 kV de major longitud. Una possible ubicació cap a l’oest del 
terme municipal, on el traçat a 110 kV també es troba pròxim al sòl urbà suposaria 
majors canvis en la reconfiguració de la xarxa a 110 kV. 

d. Si es situés la SE prop de l’actual    L/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV Garraf----MojaMojaMojaMoja, aquesta s’hauria de situar 
en SNU, sobre la clau 23 (sòl de protecció natural i paisatgística) i en terrenys amb 
orografia abrupte. A més, s’allunyaria del sòl urbà, fent necessari estendre línies 
elèctriques de 25 kV per tal de donar el subministrament als desenvolupaments 
previstos pel PGO. 

e. La construcció d’una nova subestació suposa necessàriament l’ocupació de nous ocupació de nous ocupació de nous ocupació de nous 
sòls sòls sòls sòls amb una superfície superior a la de la subestació “Garraf-1” existent, ja que 
aquesta hauria d’assumir la seva funció de distribució i, a més, la nova 
transformació prevista. 

5.- L’ampliació d’una infraestructura existent evitarà les problemàtiques descrites en el punt 
anterior, pel que les alternatives que s’avaluen en aquest capítol són d’ampliació de d’ampliació de d’ampliació de d’ampliació de 
subestacions existentssubestacions existentssubestacions existentssubestacions existents. Concretament, l’alternativa 1 alternativa 1 alternativa 1 alternativa 1 planteja el desmantellament de la SE 
“Garraf-1” i ampliació de la SE “Garraf-2”, i l’alternativa 2alternativa 2alternativa 2alternativa 2 el manteniment i ampliació de la 
SE “Garraf-1”: 

a. L’alternativa 1 implicaria desmantellar la subestació “Garraf-1” i restaurar la 
parcel·la del seu emplaçament, però comportaria un increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del 
sòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgística (clau 23 del PGO), amb 
moviments de terra per creació de talussos i excavacions. Per contra, l’alternativa 2 
mantindria la SE “Garraf-1” en sòls de valor agrícola amb menor interès ambiental. 

b. Si desaparegués la SE “Garraf-1” i aquesta nova transformació s’instal·lés a la SE 
“Garraf-2”, com a mínim 7 dels nous circuits de mitja tensió a 25 kV previstos 
d’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic signada el 21 de març de 2013, 
caldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista C----32323232, atès que el planejament preveu el 
desenvolupament majoritàriament al sud de l’autopista. Aquests se sumarien als 
nous creuaments de línies aèries d’alta tensió a 110 kV (2 circuits). 

c. Els creuaments de les LMT tindrien implicacions, a més de paisatgístiques, degut a 
l’impacte visuall’impacte visuall’impacte visuall’impacte visual, també econòmiques, pel sobrecostsobrecostsobrecostsobrecost, que recau per part dels per part dels per part dels per part dels 
demandants del submdemandants del submdemandants del submdemandants del subministramentinistramentinistramentinistrament. 

d. Amb l’alternativa 2 la sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterrada, cap als 
sectors de desenvolupament previst pel planejament, cap al sud de l’autopista, 
reduint les esteses aèries que serien necessàries en cas de creuar l’autopista.  

e. D’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic, la concentració de les instal·lacions 
de la SE “Garraf-1” a la SE “Garraf-2”, comportaria la necessitat d’implantar, en els 
terrenys annexes a la mateixa, un suports de final de línia per donar sortida a les 
noves línies d’alta tensió que, donat l’esforç que haurien de suportar, serien un 
300% més grans que les torres comuns d’alineació, amb el conseqüent increment 
de l’impacte paisatgístic. 

f. La SE “Garraf-1” és una instal·lació ja construïda i poc visible, que en cas 
d’ampliar-se no requereix que es modifiqui la xarxa elèctrica d’alta tensió. 
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En base a tot l’indicat, mantenir i ampliar la subestació “Garrafmantenir i ampliar la subestació “Garrafmantenir i ampliar la subestació “Garrafmantenir i ampliar la subestació “Garraf----1” és la millor alternativa1” és la millor alternativa1” és la millor alternativa1” és la millor alternativa, ja 
que es tracta de l’opció més lògica des dels punts de vista tècnic, urbanístic, econòmic, 
ambiental i paisatgístic. 

A més, cal tenir en compte que l’informe que va emetre, en data 23 de juliol de 2013, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTU), considera que atès que es justifica que 
és necessària una tercera estació transformadora per donar servei al municipi, es considera 
més adient admetre l’estació Garraf-1 que no desmantellar-la i construir-ne una de nova. Per 
la seva banda, en el document de referència emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Barcelona (OTAA) el 26 de juliol de 2013, s’indica que atenent la necessitat, 
segons la justificació realitzada en la documentació, d’augmentar la dotació d’energia 
elèctrica en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, es valora positivament el manteniment 
de la infraestructura existent en detriment de fer noves ocupacions de sòl. 

L’alternativa 2 (manteniment i ampliació de la subestació “Garraalternativa 2 (manteniment i ampliació de la subestació “Garraalternativa 2 (manteniment i ampliació de la subestació “Garraalternativa 2 (manteniment i ampliació de la subestació “Garraffff----1”)1”)1”)1”),l’alternativa 
seleccionada, s’adequa a la proposta de la CTU, modificant l’article 268 del PGO i canviant la 
qualificació de la parcel·la on s’ubica la subestació “Garraf-1”. 
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4.4.4.4. DESCRIPCIÓ AMBIENTALDESCRIPCIÓ AMBIENTALDESCRIPCIÓ AMBIENTALDESCRIPCIÓ AMBIENTAL    DEL PLANEJAMENT SEGODEL PLANEJAMENT SEGODEL PLANEJAMENT SEGODEL PLANEJAMENT SEGONS NS NS NS 

L’AL’AL’AL’ALTERNATIVA D’ORDENACLTERNATIVA D’ORDENACLTERNATIVA D’ORDENACLTERNATIVA D’ORDENACIÓ ADOPTADAIÓ ADOPTADAIÓ ADOPTADAIÓ ADOPTADA    

 

4.1.4.1.4.1.4.1. SÍNTESI DESCRIPTIVA SÍNTESI DESCRIPTIVA SÍNTESI DESCRIPTIVA SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL PLANEJAMENT AMB DEL PLANEJAMENT AMB DEL PLANEJAMENT AMB DEL PLANEJAMENT AMB UNA DESCRIPCIÓ DE LEUNA DESCRIPCIÓ DE LEUNA DESCRIPCIÓ DE LEUNA DESCRIPCIÓ DE LES S S S 

REPERCUSSIONS SIGNIFREPERCUSSIONS SIGNIFREPERCUSSIONS SIGNIFREPERCUSSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE EL MEICATIVES SOBRE EL MEICATIVES SOBRE EL MEICATIVES SOBRE EL MEDIDIDIDI    

4.1.1. SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL PLANEJAMENT 

4.1.1.1. Modificació de l’article 268 

La modificació puntual del PGO preveu modificar l’apartat C de l’article 268 del planejament 
vigent, que actualment és: 

Article 268. Sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) 

(...) 

C. ALTRES CONDICIONS: 

La modificació d’aquesta qualificació no podrà fer-se a través de Modificació Puntual del 
PGO, i únicament la Revisió del PGO podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna justificació. 

 

 

Amb la modificació puntual del PGO l’apartat c) de l’article 268 quedarà redactat de la 
següent manera: 

Article 268. Sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) 

(...) 

C. ALTRES CONDICIONS: 

La modificació d’aquesta qualificació podrà fer-se a través de Modificació Puntual del PGO, 
seguint-se la tramitació prevista legalment, només en els següents casos: 

a) Requalificacions puntuals degudes a reajustaments justificats de límits de sectors de 
sòl urbanitzable en el moment del desenvolupament del seu PPO, en els termes 
previstos pels articles 5.4 i 11 d’aquest PGO. 

b) Quan la modificació puntual es justifiqui per la redefinició de la delimitació de l’àmbit 
protegit, en raó de la pèrdua dels valors paisatgístics naturals per influència de 
l’impacte derivat de noves infraestructures i actuacions per part d’administracions 
supramunicipals, sobrevingudes i no previstes en el planejament general, i sempre 
que de la redefinició de límits no en resulti una disminució dels valors paisatgístics del 
conjunt de l’àmbit protegit. 

c) Quan la modificació puntual d’aquesta qualificació no comporti l’adopció de nous 
criteris respecte a l’estructura general i orgànica del territori o el model d’ordenació o 
de classificació del sòl preestablerts, en aquells supòsits que no estiguin reservats 
expressament per la legislació urbanística per al procediment de revisió. 
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4.1.1.2. Canvi de Clau 18b a 18 a la parcel·la 25 del polígon 6 

En la parcel·la 25 del polígon 6 del cadastre de Vilanova i la Geltrú, la clau 18b (sòl agrari de 
valor paisatgístic) del PGO es requalifica com a clau 18 (sòl de valor agrícola), ja que en 
aquesta s’admet de forma justificada l’ús de serveis tècnics amb gran ocupació de sòl. Per 
tant, s’admet el manteniment de la subestació “Garraf-1” en el seu emplaçament actual. 

 
Canvi de qualificació de la clau 18b en la parcel·la d’emplaçament de la SE Garraf-1 

 

 

  

Planejament vigentPlanejament vigentPlanejament vigentPlanejament vigent Planejament proposatPlanejament proposatPlanejament proposatPlanejament proposat

Àmbit de la modificació puntual del PGO

18 - Sòl de valor agrícola

18b - Sòl agrari de valor paisagístic

20 - Protecció i servituds

Qualificació canviada
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4.1.2. REPERCUSSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE EL MEDI 

A la taula següent es resumeixen les repercussions significatives sobre el medi de la proposta 
de planejament, tenint en compte també, en cas que n’hi hagi, els objectius i criteris 
ambientals establerts: 

Repercussions significatives sobre el medi 

Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants 
del territoridel territoridel territoridel territori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    

Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives 
sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del 

planejament proposatplanejament proposatplanejament proposatplanejament proposat    

MEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMIC       

Necessitat de cobrir el 
subministrament energètic 
dels nous sectors previstos 
pel Pla general d’ordenació 
de Vilanova i la Geltrú 

  
Es garanteix el 
subministrament 
energètic del municipi 

MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. 
CONSUM I OCUPACIÓ DEL CONSUM I OCUPACIÓ DEL CONSUM I OCUPACIÓ DEL CONSUM I OCUPACIÓ DEL 
SÒLSÒLSÒLSÒL 

Minimitzar el consum del sòl i Minimitzar el consum del sòl i Minimitzar el consum del sòl i Minimitzar el consum del sòl i 
racionalitzarracionalitzarracionalitzarracionalitzar----nenenene    l’ús, d’acord l’ús, d’acord l’ús, d’acord l’ús, d’acord 
amb un model territorial amb un model territorial amb un model territorial amb un model territorial 
globalment eficient.globalment eficient.globalment eficient.globalment eficient.    

  

L’àmbit d’estudi correspon a 
una zona molt antropitzada i 
degradada, on la subestació 
existent (Garraf-1) es troba 
envoltada de vies de 
comunicació, habitatges 
aïllats, zones industrials i, fins 
i tot, una activitat de 
desballestament de cotxes 
que ocupa una important 
superfície al sud. 

Evitar l’ocupació innecessària 
o abusiva de sòl per a la 
implantació d’infraestructures 
elèctriques. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a 
través de la modificació 
del Pla especial que es 
tramita en paral·lel. 

Es mantindrà la SE 
Garraf-1 i se’n permetrà 
l’ampliació 15 m cap al 
sud, quan segons el 
planejament vigent 
aquesta havia de ser 
desmantellada. La 
ocupació de sòl 
incrementarà en 
uns 2.000 m2 al sud de la 
instal·lació existent. 

S’evitarà ocupar nous sòls 
de la clau 23 del PGO 

Promoure una ordenació 
coherent en el context 
urbanístic on s’integren les 
subzones objectes de 
modificació. 

No s’escau (veure MPE) 

Diversificar els usos de les 
subzones sense 
sobrepassar-ne les capacitat 
de càrrega. 

No s’escau (veure MPE) 

Actualment, dins la zona 
d’estudi no hi ha espais i 
elements de valor rellevant. 
Les zones amb major valor 
són les qualificades amb 
valor natural i paisatgístic pel 
PGO (clau 23) 

Preservar els espais i 
elements de valor rellevant 
del territori. 

 
No s’afecten elements de 
valor rellevant 

CICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUA       

A la zona afectada per la 
MPGO no hi ha cap curs 
fluvial a destacar ni tampoc 
afecta aqüífers protegits ni 
zones vulnerables a la 
contaminació per nitrats. 

  

No es preveu que el 
planejament afecti les 
masses d’aigua ni tingui 
cap afecció en relació a 
l’abastament i el 
sanejament d’aigua 

AMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRIC       

El municipi de Vilanova i la 
Geltrú pertany a la ZQA 3 
(Penedès – Garraf) 

  

No es preveu que el 
planejament tingui cap 
afecció en relació a la 
contaminació atmosfèrica 
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Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants 
del territoridel territoridel territoridel territori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    

Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives 
sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del 

planejament proposatplanejament proposatplanejament proposatplanejament proposat    

L’àmbit d’estudi es troba 
dins la Zona de Sensibilitat 
Acústica Baixa (C) 

  

No es preveu que el 
planejament tingui cap 
afecció en relació a la 
contaminació acústica 

L’àmbit de la modificació 
puntual es considera com 
una zona E2 (de protecció 
alta) davant la contaminació 
lluminosa 

  

No es preveu que el 
planejament tingui cap 
afecció en relació a la 
contaminació lluminosa 

CANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTIC       

No s’aporta informació en 
aquest sentit 

  

Atenent l’objecte i abast 
de la proposta, els efectes 
sobre el canvi climàtic no 
es consideren rellevants. 

BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL, TERRITORIAL, TERRITORIAL, TERRITORIAL, 
PERMEABILITAT PERMEABILITAT PERMEABILITAT PERMEABILITAT 
ECOLÒGICA I PATRIMONI ECOLÒGICA I PATRIMONI ECOLÒGICA I PATRIMONI ECOLÒGICA I PATRIMONI 
NATURALNATURALNATURALNATURAL 

Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat 
territorial i assegurarterritorial i assegurarterritorial i assegurarterritorial i assegurar----ne un ús ne un ús ne un ús ne un ús 
sostenible.sostenible.sostenible.sostenible.    

  

Dins l’àmbit de la MPGO no 
hi trobem hàbitats d’interès 
comunitari. Limitant a l’est de 
l’àmbit s’hi troba l’hàbitat 
“Pinedes mediterrànies” 
(codi UE 9540) 

Incorporar mesures 
correctores o, si s’escau, 
compensatòries, per tal de 
mantenir els hàbitats d’interès 
comunitari catalogats de 
caràcter prioritari presents en 
l’àmbit d’estudi. 

 
No s’afecten hàbitats 
d’interès comunitari 

En l’àmbit de la MPGO s’hi 
troben diversos peus arboris 
testimoni de l’antiga activitat 
agrària duta a terme a la 
zona. També s’hi troben 
alguns pins d’una antiga 
revegetació 

Assegurar el manteniment de 
les espècies arbòries 
d’interès natural proposant el 
seu transplantament, si 
s’escau. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a 
través de la modificació 
del Pla especial que es 
tramita en paral·lel. 

No hi ha espècies 
arbòries d’interès natural. 
Tot i així, en la restauració 
prevista per la MPE es 
mantindrien els peus 
arboris d’interès. 

L’àmbit està afectat per la 
Resolució MAH/3628/2010, 
de 25 d’octubre, per la qual 
es delimiten les àrees 
prioritàries de reproducció, 
alimentació, dispersió i 
concentració local de les 
espècies amenaçades de 
Catalunya, i es dóna 
publicitat a les zones de 
protecció per a l’avifauna 
amb la finalitat de reduir el 
risc d’electrocució i col·lisió 
amb les línies elèctriques 
d’alta tensió. 

Donar compliment a les 
determinacions del Reial 
Decret 1432/2008, de 29 
d’agost, pel qual 
s’estableixen mesures de 
protecció de l’avifauna contra 
la col·lisió i l’electrocució en 
línies elèctriques d’alta tensió. 

L’alternativa dóna 
compliment al Reial 
Decret 1432/2008 

Abans de la construcció de 
la subestació “Garraf-1” la 
seva zona d’implantació 
havia estat un espai agrícola 
aterrassat. 

L’entorn de la SE Garraf-2, 
per contra, correspondria a 
una zona de matollar. 

Recuperar la vegetació 
potencial en aquelles zones 
on sigui viable. 

Tal com s’ha indicat, no 
es recuperarà tot el sòl 
agrícola de la parcel·la 25 
del polígon 6, com 
preveia el planejament 
vigent, però d’acord amb 
la MPE es recuperarà el 
sòl agrícola de l’entorn de 
la SE-Garraf-1. 

No s’afectaran noves 
superfícies de vegetació 
natural 
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Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants 
del territoridel territoridel territoridel territori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    

Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives 
sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del 

planejament proposatplanejament proposatplanejament proposatplanejament proposat    

PAISATGEPAISATGEPAISATGEPAISATGE 

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

  

Les subestacions Garraf-1, 
Garraf-2 i Garraf-REE se 
situen en un espai alterat per 
la presencia de l’autopista C-
32, dues grans pedreres 
situades al nord d’aquesta i 
els polígons industrials de 
Masia d’en Notari-Pirelli. Cal 
destacar que al sud de la 
subestació Garraf-1 s’hi ha 
desenvolupat una activitat de 
desballestament de cotxes 
que suposa un important 
impacte paisatgístic. 

Tots aquests elements han 
anat incrementant l’impacte 
sobre el paisatge, sobretot 
els darrers 10 anys, en 
detriment del sòl agrícola i 
dels matollars autòctons en 
el cas de les subestacions 
situades al nord de 
l’autopista. 

Conservar i/o millorar la 
qualitat del paisatge en la 
totalitat del territori afectat pel 
Pla especial 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a 
través de la modificació 
del Pla especial que es 
tramita en paral·lel. 

Es mantindrà al seu lloc i 
s’ampliarà la SE “Garraf-
1”. Cal tenir en compte, 
però, que la MPE preveu 
la restauració de l’entorn 
de la infraestructura 
(veure detalls a MPE) 

S’evitarà causar nous 
impactes sobre sòl amb 
valor natural i paisatgístic 

S’evitarà estendre 7 dels 
10 nous circuits de mitja 
tensió a 25 kV previstos 
sobre l’autopista C-32. 

S’evitarà la instal·lació 
dels suports de final de 
línia que es requeririen si 
s’escollís l’A0 i l’A1. 

Protegir, millorar i recuperar 
els elements i ambients 
paisatgístics d’interès, en 
especial, o en el seu defecte, 
compensar la pèrdua de sòls 
agrícoles d’interès 
paisatgístic. 

No es perdran nous 
elements/ambients 
paisatgístics d’interès. 

Es perdrà sòl agrícola en 
relació al que hi havia 
l’any 2000. Tot i així, 
respecte la situació 
actual, es recuperaran 
unes 1,3 ha 1,3 ha 1,3 ha 1,3 ha de cultius (el 
59%59%59%59% del sòl agrícola 
present l’any 2000), ja que 
la MPE preveu la 
restauració de l’entorn de 
la infraestructura. 

Pla especial vigent establia 
que l’espai ara ocupat per la 
subestació Garraf-1, una 
vegada aquesta fos 
desmantellada, havia de ser 
objecte d’una proposta 
específica de restauració 
ambiental que potenciés la 
recuperació de la màquia de 
garric i margalló o bé 
l’activitat agrícola 
fonamentada en el cultiu 
d’espècies tradicionals de la 
zona. 

Assegurar la integració 
paisatgística de les 
instal·lacions elèctriques 
existents i futures, tot 
incorporant les mesures 
correctores definides en 
l’informe de sostenibilitat 
ambiental i en l’estudi 
d’impacte i integració 
paisatgística del Pla especial 
d’ordenació de l’espai de les 
subestacions Garraf-1 i 
Garraf-2 i les seves línies de 
transport, aprovat 
definitivament en data 27 de 
gener de 2011. 

Dins l’àmbit de la MPGO, 
segons la MPE, 
s’aplicaran mesures de 
restauració a l’entorn de 
les infraestructures 
elèctriques. 

RESIDUSRESIDUSRESIDUSRESIDUS       

No s’aporta informació en 
aquest sentit 

  

Atenent l’abast i objecte 
de la proposta no es 
considera que els residus 
siguin un aspecte 
ambientalment rellevant. 
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Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants 
del territoridel territoridel territoridel territori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    

Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives 
sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del 

planejament proposatplanejament proposatplanejament proposatplanejament proposat    

RISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALS       

La topografia de la zona és 
eminentment planera. 

A la zona no s’hi ha detectat 
zones inundables. 

El risc d’incendi dins l’àmbit 
de la MPGO és baix. 

  

Atenent l’abast i objecte 
de la proposta no es 
considera que 
incrementin els riscos 
ambientals. 

ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I 
INFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURES    

            

Properes a l’àmbit d’estudi hi 
ha dues grans activitats 
extractives. 

Les principals vies de 
comunicació de la zona són 
la C-32 i la C-15a. 

A la zona d’estudi hi trobem 
diverses línies elèctriques 
que arriben a la SE-Garraf-1. 

  

No es preveu que el 
planejament tingui cap 
afecció en relació a les 
activitats antròpiques i 
infraestructures, a banda 
de mantenir i/o ampliar 
les infraestructures 
elèctriques. 

ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A 
CONSIDERAR A EFECTES CONSIDERAR A EFECTES CONSIDERAR A EFECTES CONSIDERAR A EFECTES 
DE NORMATIVADE NORMATIVADE NORMATIVADE NORMATIVA    

            

Dins l’àmbit de la modificació 
puntual del PGO no hi ha cap 
element del patrimoni 

  
El planejament no 
afectarà elements del 
patrimoni. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. IDENTIFICACIÓ I QUANIDENTIFICACIÓ I QUANIDENTIFICACIÓ I QUANIDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS TIFICACIÓ DELS SÒLS TIFICACIÓ DELS SÒLS TIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMOBJECTE DE TRANSFORMOBJECTE DE TRANSFORMOBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I DE ACIÓ I DE ACIÓ I DE ACIÓ I DE 

LES DEMANDES ADDICIOLES DEMANDES ADDICIOLES DEMANDES ADDICIOLES DEMANDES ADDICIONALS (DE RECURSOS I NALS (DE RECURSOS I NALS (DE RECURSOS I NALS (DE RECURSOS I DE SERVEIS) DERIVADEDE SERVEIS) DERIVADEDE SERVEIS) DERIVADEDE SERVEIS) DERIVADES DE S DE S DE S DE 

L’ORDENACIÓ PROPOSADL’ORDENACIÓ PROPOSADL’ORDENACIÓ PROPOSADL’ORDENACIÓ PROPOSADAAAA    

Tal com s’ha indicat anteriorment, la proposta no demandes addicionals rellevants de 
recursos naturals i d’infraestructures de sanejament, de gestió de residus i similars. 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. MMMMESURES PREVISTES PERESURES PREVISTES PERESURES PREVISTES PERESURES PREVISTES PER    AL FOMENT DE LA PRESAL FOMENT DE LA PRESAL FOMENT DE LA PRESAL FOMENT DE LA PRESERVACIÓ I LA MILLORAERVACIÓ I LA MILLORAERVACIÓ I LA MILLORAERVACIÓ I LA MILLORA    DEL DEL DEL DEL 

MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT    

La modificació puntual del PGO no incorpora directament mesures per al foment de la 
preservació i la millora del medi ambient. Aquestes si que s’inclouen a la modificació del Pla 
especial urbanístic d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II” i les seves 
línies de transport, que es tramita en paral·lel a la modificació puntual del PGO, i que és el 
document que regula el desenvolupament i l’ordenació de la zona. 
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5.5.5.5. IDENTIFICACIÓ I AVALIDENTIFICACIÓ I AVALIDENTIFICACIÓ I AVALIDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLESUACIÓ DELS PROBABLESUACIÓ DELS PROBABLESUACIÓ DELS PROBABLES    EFECTES EFECTES EFECTES EFECTES 

SIGNIFICATIUS SIGNIFICATIUS SIGNIFICATIUS SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PRDE L’ORDENACIÓ PRDE L’ORDENACIÓ PRDE L’ORDENACIÓ PROPOSADAOPOSADAOPOSADAOPOSADA    

 

A la taula següent s’identifiquen i avaluen els efectes significatius de l’ordenació proposada: 

Repercussions significatives sobre el medi 

Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants 
del territoridel territoridel territoridel territori    

Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives 
sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del 

planejament propplanejament propplanejament propplanejament proposatosatosatosat    

Avaluació dels efectesAvaluació dels efectesAvaluació dels efectesAvaluació dels efectes    

S
e

c
u

n
d

a
ri

S
e

c
u

n
d

a
ri

S
e

c
u

n
d

a
ri

S
e

c
u

n
d

a
ri     

A
c

u
m

u
la

tiu
A

c
u

m
u

la
tiu

A
c

u
m

u
la

tiu
A

c
u

m
u

la
tiu

    

S
in

è
rg

ic
S

in
è

rg
ic

S
in

è
rg

ic
S

in
è

rg
ic

    

A
 c

u
rt

 t
e

rm
in

i
A

 c
u

rt
 t

e
rm

in
i

A
 c

u
rt

 t
e

rm
in

i
A

 c
u

rt
 t

e
rm

in
i     

A
 ll

a
rg

 t
e

rm
in

i
A

 ll
a

rg
 t

e
rm

in
i

A
 ll

a
rg

 t
e

rm
in

i
A

 ll
a

rg
 t

e
rm

in
i     

P
e

rm
a

n
e

n
t

P
e

rm
a

n
e

n
t

P
e

rm
a

n
e

n
t

P
e

rm
a

n
e

n
t     

T
e

m
p

o
ra

l
T

e
m

p
o

ra
l

T
e

m
p

o
ra

l
T

e
m

p
o

ra
l     

P
o

si
tiu

P
o

si
tiu

P
o

si
tiu

P
o

si
tiu

    

N
e

g
a

tiu
N

e
g

a
tiu

N
e

g
a

tiu
N

e
g

a
tiu

    

C
o

m
p

a
tib

le
C

o
m

p
a

tib
le

C
o

m
p

a
tib

le
C

o
m

p
a

tib
le

    

M
o

d
e

ra
t

M
o

d
e

ra
t

M
o

d
e

ra
t

M
o

d
e

ra
t     

S
e

rv
e

r
S

e
rv

e
r

S
e

rv
e

r
S

e
rv

e
r     

C
rí

tic
C

rí
tic

C
rí

tic
C

rí
tic

    

MEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMIC               

Necessitat de cobrir el 
subministrament energètic dels 
nous sectors previstos pel Pla 
general d’ordenació de 
Vilanova i la Geltrú 

Es garanteix el 
subministrament energètic 
del municipi 

   •  •  •      

MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. 
CONSUM I OCUPACIÓ DEL CONSUM I OCUPACIÓ DEL CONSUM I OCUPACIÓ DEL CONSUM I OCUPACIÓ DEL 
SÒLSÒLSÒLSÒL 

              

L’àmbit d’estudi correspon a 
una zona molt antropitzada i 
degradada, on la subestació 
existent (Garraf-1) es troba 
envoltada de vies de 
comunicació, habitatges aïllats, 
zones industrials i, fins i tot, una 
activitat de desballestament de 
cotxes que ocupa una 
important superfície al sud. 

Es mantindrà la SE Garraf-1 
i se’n permetrà l’ampliació 
15 m cap al sud, quan 
segons el planejament 
vigent aquesta havia de ser 
desmantellada. La 
ocupació de sòl 
incrementarà en 
uns 2.000 m2 al sud de la 
instal·lació existent. 

    • •   • •    

S’evitarà ocupar nous sòls 
de la clau 23 del PGO 

       •      

Actualment, dins la zona 
d’estudi no hi ha espais i 
elements de valor rellevant. 
Les zones amb major valor són 
les qualificades amb valor 
natural i paisatgístic pel PGO 
(clau 23) 

No s’afecten elements de 
valor rellevant 

             

CICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUA               

A la zona afectada per la 
MPGO no hi ha cap curs fluvial 
a destacar ni tampoc afecta 
aqüífers protegits ni zones 
vulnerables a la contaminació 
per nitrats. 

No es preveu que el 
planejament afecti les 
masses d’aigua ni tingui 
cap afecció en relació a 
l’abastament i el 
sanejament d’aigua 

             

AMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRIC               

El municipi de Vilanova i la 
Geltrú pertany a la ZQA 3 
(Penedès – Garraf) 

No es preveu que el 
planejament tingui cap 
afecció en relació a la 
contaminació atmosfèrica 
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Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants 
del territoridel territoridel territoridel territori    

Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives 
sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del 

planejament propplanejament propplanejament propplanejament proposatosatosatosat    

Avaluació dels efectesAvaluació dels efectesAvaluació dels efectesAvaluació dels efectes    

S
e

c
u

n
d

a
ri

S
e

c
u

n
d

a
ri

S
e

c
u

n
d

a
ri

S
e

c
u

n
d

a
ri     

A
c

u
m

u
la

tiu
A

c
u

m
u

la
tiu

A
c

u
m

u
la

tiu
A

c
u

m
u

la
tiu

    

S
in

è
rg

ic
S

in
è

rg
ic

S
in

è
rg

ic
S

in
è

rg
ic

    

A
 c

u
rt

 t
e

rm
in

i
A

 c
u

rt
 t

e
rm

in
i

A
 c

u
rt

 t
e

rm
in

i
A

 c
u

rt
 t

e
rm

in
i     

A
 ll

a
rg

 t
e

rm
in

i
A

 ll
a

rg
 t

e
rm

in
i

A
 ll

a
rg

 t
e

rm
in

i
A

 ll
a

rg
 t

e
rm

in
i     

P
e

rm
a

n
e

n
t

P
e

rm
a

n
e

n
t

P
e

rm
a

n
e

n
t

P
e

rm
a

n
e

n
t     

T
e

m
p

o
ra

l
T

e
m

p
o

ra
l

T
e

m
p

o
ra

l
T

e
m

p
o

ra
l     

P
o

si
tiu

P
o

si
tiu

P
o

si
tiu

P
o

si
tiu

    

N
e

g
a

tiu
N

e
g

a
tiu

N
e

g
a

tiu
N

e
g

a
tiu

    

C
o

m
p

a
tib

le
C

o
m

p
a

tib
le

C
o

m
p

a
tib

le
C

o
m

p
a

tib
le

    

M
o

d
e

ra
t

M
o

d
e

ra
t

M
o

d
e

ra
t

M
o

d
e

ra
t     

S
e

rv
e

r
S

e
rv

e
r

S
e

rv
e

r
S

e
rv

e
r     

C
rí

tic
C

rí
tic

C
rí

tic
C

rí
tic

    

L’àmbit d’estudi es troba dins 
la Zona de Sensibilitat Acústica 
Baixa (C) 

No es preveu que el 
planejament tingui cap 
afecció en relació a la 
contaminació acústica 

             

L’àmbit de la modificació 
puntual es considera com una 
zona E2 (de protecció alta) 
davant la contaminació 
lluminosa 

No es preveu que el 
planejament tingui cap 
afecció en relació a la 
contaminació lluminosa 

             

CANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTIC               

No s’aporta informació en 
aquest sentit 

Atenent l’objecte i abast de 
la proposta, els efectes 
sobre el canvi climàtic no 
es consideren rellevants. 

             

BIODIVERSITAT TERRITORIAL, BIODIVERSITAT TERRITORIAL, BIODIVERSITAT TERRITORIAL, BIODIVERSITAT TERRITORIAL, 
PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PERMEABILITAT ECOLÒGICA I 
PATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURAL 

              

Dins l’àmbit de la MPGO no hi 
trobem hàbitats d’interès 
comunitari. Limitant a l’est de 
l’àmbit s’hi troba l’hàbitat 
“Pinedes mediterrànies” (codi 
UE 9540) 

No s’afecten hàbitats 
d’interès comunitari 

             

En l’àmbit de la MPGO s’hi 
troben diversos peus arboris 
testimoni de l’antiga activitat 
agrària duta a terme a la zona. 
També s’hi troben alguns pins 
d’una antiga revegetació 

No hi ha espècies arbòries 
d’interès natural. Tot i així, 
en la restauració prevista 
per la MPE es mantindrien 
els peus arboris d’interès. 

       •      

L’àmbit està afectat per la 
Resolució MAH/3628/2010, de 
25 d’octubre, per la qual es 
delimiten les àrees prioritàries 
de reproducció, alimentació, 
dispersió i concentració local 
de les espècies amenaçades 
de Catalunya, i es dóna 
publicitat a les zones de 
protecció per a l’avifauna amb 
la finalitat de reduir el risc 
d’electrocució i col·lisió amb 
les línies elèctriques d’alta 
tensió. 

L’alternativa dóna 
compliment al Reial Decret 
1432/2008 

   •  •  •      

Abans de la construcció de la 
subestació “Garraf-1” la seva 
zona d’implantació havia estat 
un espai agrícola aterrassat. 

Tal com s’ha indicat, no es 
recuperarà tot el sòl 
agrícola de la parcel·la 25 
del polígon 6, com preveia 
el planejament vigent, però 
d’acord amb la MPE es 
recuperarà el sòl agrícola 
de l’entorn de la SE-Garraf-
1. 

•   •  •   • •    

No s’afectaran noves 
superfícies de vegetació 
natural 

       •      
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Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants 
del territoridel territoridel territoridel territori    

Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives 
sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del 

planejament propplanejament propplanejament propplanejament proposatosatosatosat    

Avaluació dels efectesAvaluació dels efectesAvaluació dels efectesAvaluació dels efectes    
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PAISATGEPAISATGEPAISATGEPAISATGE               

Les subestacions Garraf-1, 
Garraf-2 i Garraf-REE se situen 
en un espai alterat per la 
presencia de l’autopista C-32, 
dues grans pedreres situades 
al nord d’aquesta i els polígons 
industrials de Masia d’en 
Notari-Pirelli. Cal destacar que 
al sud de la subestació Garraf-
1 s’hi ha desenvolupat una 
activitat de desballestament de 
cotxes que suposa un 
important impacte paisatgístic. 

Tots aquests elements han 
anat incrementant l’impacte 
sobre el paisatge, sobretot els 
darrers 10 anys, en detriment 
del sòl agrícola i dels matollars 
autòctons en el cas de les 
subestacions situades al nord 
de l’autopista. 

Es mantindrà al seu lloc i 
s’ampliarà la SE “Garraf-1”. 
Cal tenir en compte, però, 
que la MPE preveu la 
restauració de l’entorn de la 
infraestructura (veure detalls 
a MPE) 

•   •  •   •     

S’evitarà causar nous 
impactes sobre sòl amb 
valor natural i paisatgístic 

       •      

S’evitarà estendre 7 dels 10 
nous circuits de mitja tensió 
a 25 kV previstos sobre 
l’autopista C-32. 

       •      

S’evitarà la instal·lació dels 
suports de final de línia que 
es requeririen si s’escollís 
l’A0 i l’A1. 

       •      

No es perdran nous 
elements/ambients 
paisatgístics d’interès. 

       •      

Es perdrà sòl agrícola en 
relació al que hi havia l’any 
2000. Tot i així, respecte la 
situació actual, es 
recuperaran unes 1,3 ha 1,3 ha 1,3 ha 1,3 ha de 
cultius (el 59%59%59%59% del sòl 
agrícola present l’any 2000), 
ja que la MPE preveu la 
restauració de l’entorn de la 
infraestructura. 

•   •  •   •     

Pla especial vigent establia que 
l’espai ara ocupat per la 
subestació Garraf-1, una 
vegada aquesta fos 
desmantellada, havia de ser 
objecte d’una proposta 
específica de restauració 
ambiental que potenciés la 
recuperació de la màquia de 
garric i margalló o bé l’activitat 
agrícola fonamentada en el 
cultiu d’espècies tradicionals 
de la zona. 

Dins l’àmbit de la MPGO, 
segons la MPE, s’aplicaran 
mesures de restauració a 
l’entorn de les 
infraestructures elèctriques. 

•   •  •  •      

RESIDUSRESIDUSRESIDUSRESIDUS               

No s’aporta informació en 
aquest sentit 

Atenent l’abast i objecte de 
la proposta no es considera 
que els residus siguin un 
aspecte ambientalment 
rellevant. 
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Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants Aspectes ambientals rellevants 
del territoridel territoridel territoridel territori    

Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives Repercussions significatives 
sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del sobre el medi del 

planejament proposatplanejament proposatplanejament proposatplanejament proposat    

Avaluació dels efectesAvaluació dels efectesAvaluació dels efectesAvaluació dels efectes    
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RISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALS               

La topografia de la zona és 
eminentment planera. 

A la zona no s’hi ha detectat 
zones inundables. 

El risc d’incendi dins l’àmbit de 
la MPGO és baix. 

Atenent l’abast i objecte de 
la proposta no es considera 
que incrementin els riscos 
ambientals. 

             

ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I ACTIVITATS ANTRÒPIQUES I 
INFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURES    

                                                        

Properes a l’àmbit d’estudi hi 
ha dues grans activitats 
extractives. 

Les principals vies de 
comunicació de la zona són la 
C-32 i la C-15a. 

A la zona d’estudi hi trobem 
diverses línies elèctriques que 
arriben a la SE-Garraf-1. 

No es preveu que el 
planejament tingui cap 
afecció en relació a les 
activitats antròpiques i 
infraestructures, a banda de 
mantenir i/o ampliar les 
infraestructures elèctriques. 

             

ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A 
CONSIDERAR A EFECTES DE CONSIDERAR A EFECTES DE CONSIDERAR A EFECTES DE CONSIDERAR A EFECTES DE 
NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA    

                                                        

Dins l’àmbit de la modificació 
puntual del PGO no hi ha cap 
element del patrimoni 

El planejament no afectarà 
elements del patrimoni. 

             

Font: Elaboració pròpia. 
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6.6.6.6. AVALUACIÓ GLOBAL DELAVALUACIÓ GLOBAL DELAVALUACIÓ GLOBAL DELAVALUACIÓ GLOBAL DEL    PLA I JUSTIFICACIÓ DPLA I JUSTIFICACIÓ DPLA I JUSTIFICACIÓ DPLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS EL COMPLIMENT DELS EL COMPLIMENT DELS EL COMPLIMENT DELS 

OBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALS    ESTABLERTSESTABLERTSESTABLERTSESTABLERTS    

 

6.1.6.1.6.1.6.1. VVVVERIFICACIÓ I JUSTIFIERIFICACIÓ I JUSTIFIERIFICACIÓ I JUSTIFIERIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA CONGRUÈNCACIÓ DE LA CONGRUÈNCACIÓ DE LA CONGRUÈNCACIÓ DE LA CONGRUÈNCIA DEL PLA CIA DEL PLA CIA DEL PLA CIA DEL PLA AMB ELS AMB ELS AMB ELS AMB ELS 

REQUERREQUERREQUERREQUERIMENTS AMBIENTALSIMENTS AMBIENTALSIMENTS AMBIENTALSIMENTS AMBIENTALS    

A la taula següent es justifica la congruència del pla amb els requeriments ambientals 
significatius identificats a l’apartat 2 (Requeriments ambientals significatius de l’àmbit objecte 
de planejament): 

Congruència del pla amb els requeriments ambientals 

Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals 
rellevants del territorirellevants del territorirellevants del territorirellevants del territori    

Objectius Objectius Objectius Objectius ambientalsambientalsambientalsambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    
Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els 

requeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientals    

MEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMIC        

Necessitat de cobrir el 
subministrament 
energètic dels nous 
sectors previstos al PGO 
de Vilanova i la Geltrú 

  
Es garanteix el 
subministrament energètic 
del municipi 

SiSiSiSi 

MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. MODEL TERRITORIAL. 
CONSUM I OCUPACIÓ CONSUM I OCUPACIÓ CONSUM I OCUPACIÓ CONSUM I OCUPACIÓ 
DEL SÒLDEL SÒLDEL SÒLDEL SÒL 

Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del 
sòl i racionalitzarsòl i racionalitzarsòl i racionalitzarsòl i racionalitzar----ne l’ús, ne l’ús, ne l’ús, ne l’ús, 
d’acord amb un model d’acord amb un model d’acord amb un model d’acord amb un model 
territorial globalment territorial globalment territorial globalment territorial globalment 
eficient.eficient.eficient.eficient.    

  

L’àmbit d’estudi 
correspon a una zona 
molt antropitzada i 
degradada, on la 
subestació existent 
(Garraf-1) es troba 
envoltada de vies de 
comunicació, habitatges 
aïllats, zones industrials i, 
fins i tot, una activitat de 
desballestament de 
cotxes que ocupa una 
important superfície al 
sud. 

Evitar l’ocupació 
innecessària o abusiva 
de sòl per a la 
implantació 
d’infraestructures 
elèctriques. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

Es mantindrà i ampliarà 
15 m cap al S. la SE 
Garraf-1, quan el 
planejament vigent havia 
de ser desmantellada. La 
ocupació de sòl 
incrementarà en uns 
2.000 m2 al sud de la 
instal·lació existent. 

SiSiSiSi2222    

S’evitarà ocupar nous sòls 
de la clau 23 del PGO 

SiSiSiSi    

Promoure una ordenació 
coherent en el context 
urbanístic on s’integren 
les subzones objectes de 
modificació. 

No és objecte de la 
MPGO. Es concretarà 
amb la MPE. 

 

Diversificar els usos de 
les subzones sense 
sobrepassar-ne les 
capacitat de càrrega. 

No és objecte de la 
MPGO. Es concretarà 
amb la MPE. 

 

Dins la zona d’estudi no 
hi ha espais i elements 
de valor rellevant. Les 
zones amb major valor 
són les qualificades amb 
valor natural i paisatgístic 
pel PGO (clau 23) 

Preservar els espais i 
elements de valor 
rellevant del territori. 

 No s’afecten elements de 
valor rellevant 

SiSiSiSi    

                                            

 

 
2 Tot i que al mantenir i ampliar la SE “Garraf-1” hi haurà una ocupació de sòl que s’hauria evitat si s’hagués 
mantingut el planejament vigent, cal tenir en compte que aquesta es limitarà a la superfície estrictament necessària 
per mantenir la SE i instal·lar els 3 nous transformadors necessaris. La resta de la parcel·la serà restaurada com a sòl 
agrícola. Per tant, es considera que la proposta és congruent amb els requeriments ambientals. 
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Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals 
rellevants del territorirellevants del territorirellevants del territorirellevants del territori    

Objectius Objectius Objectius Objectius ambientalsambientalsambientalsambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    
Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els 

requeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientals    

CICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUA        

A la zona afectada per la 
MPGO no hi ha cap curs 
fluvial a destacar ni 
tampoc afecta aqüífers 
protegits ni zones 
vulnerables a la 
contaminació per nitrats. 

  No s’escau  

AMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRIC        

El municipi de Vilanova i 
la Geltrú pertany a la 
ZQA 3 (Penedès – 
Garraf) 

  No s’escau  

L’àmbit d’estudi es troba 
dins la Zona de 
Sensibilitat Acústica 
Baixa (C) 

  No s’escau  

L’àmbit de la modificació 
puntual es considera 
com una zona E2 (de 
protecció alta) davant la 
contaminació lluminosa 

  No s’escau  

CANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTIC        

No s’aporta informació 
en aquest sentit 

  No s’escau  

BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL, TERRITORIAL, TERRITORIAL, TERRITORIAL, 
PERMEABILITATPERMEABILITATPERMEABILITATPERMEABILITAT    
ECOLÒGICA I ECOLÒGICA I ECOLÒGICA I ECOLÒGICA I 
PATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURAL 

Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat 
territorial i assegurarterritorial i assegurarterritorial i assegurarterritorial i assegurar----ne ne ne ne 
un ús sostenible.un ús sostenible.un ús sostenible.un ús sostenible.    

   

Dins l’àmbit de la MPGO 
no hi trobem hàbitats 
d’interès comunitari. 
Limitant a l’est de l’àmbit 
s’hi troba l’hàbitat 
“Pinedes mediterrànies” 
(codi UE 9540) 

Incorporar mesures 
correctores o, si s’escau, 
compensatòries, per tal 
de mantenir els hàbitats 
d’interès comunitari 
catalogats de caràcter 
prioritari presents en 
l’àmbit d’estudi. 

 
No s’afecten hàbitats 
d’interès comunitari 

SiSiSiSi    

En l’àmbit de la MPGO 
s’hi troben diversos peus 
arboris testimoni de 
l’antiga activitat agrària 
duta a terme a la zona. 
També s’hi troben 
alguns pins d’una antiga 
revegetació 

Assegurar el 
manteniment de les 
espècies arbòries 
d’interès natural 
proposant el seu 
transplantament, si 
s’escau. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

No hi ha espècies arbòries 
d’interès natural. Tot i així, 
en la restauració prevista 
per la MPE es mantindrien 
els peus arboris d’interès. 

SiSiSiSi    

L’àmbit està afectat per 
la Resolució 
MAH/3628/2010, de 25 
d’octubre. 

Donar compliment a les 
determinacions del Reial 
Decret 1432/2008, de 29 
d’agost, pel qual 
s’estableixen mesures 
de protecció de 
l’avifauna contra la 
col·lisió i l’electrocució en 
línies elèctriques d’alta 
tensió. 

L’alternativa dóna 
compliment al Reial 
Decret 1432/2008 

SiSiSiSi    
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Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals 
rellevants del rellevants del rellevants del rellevants del territoriterritoriterritoriterritori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    
Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els 

requeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientals    

Abans de la construcció 
de la subestació “Garraf-
1” la seva zona 
d’implantació havia estat 
un espai agrícola 
aterrassat. 

L’entorn de la SE Garraf-
2, per contra, 
correspondria a una 
zona de matollar. 

Recuperar la vegetació 
potencial en aquelles 
zones on sigui viable. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

Tal com s’ha indicat, no 
es recuperarà tot el sòl 
agrícola de la parcel·la 25 
del polígon 6, com 
preveia el planejament 
vigent, però d’acord amb 
la MPE es recuperarà el 
sòl agrícola de l’entorn de 
la SE-Garraf-1. 

SiSiSiSi2222    

No s’afectaran noves 
superfícies de vegetació 
natural 

SiSiSiSi    

PAISATGEPAISATGEPAISATGEPAISATGE 

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

   

Les subestacions Garraf-
1, Garraf-2 i Garraf-REE 
se situen en un espai 
alterat per la presencia 
de l’autopista C-32, dues 
grans pedreres situades 
al nord d’aquesta i els 
polígons industrials de 
Masia d’en Notari-Pirelli. 
Cal destacar que al sud 
de la subestació Garraf-
1 s’hi ha desenvolupat 
una activitat de 
desballestament de 
cotxes que suposa un 
important impacte 
paisatgístic. 

Tots aquests elements 
han anat incrementant 
l’impacte sobre el 
paisatge, sobretot els 
darrers 10 anys, en 
detriment del sòl agrícola 
i dels matollars 
autòctons en el cas de 
les subestacions 
situades al nord de 
l’autopista. 

Conservar i/o millorar la 
qualitat del paisatge en 
la totalitat del territori 
afectat pel Pla especial 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

Es mantindrà al seu lloc i 
s’ampliarà la SE “Garraf-
1”. Cal tenir en compte, 
però, que la MPE preveu 
la restauració de l’entorn 
de la infraestructura (veure 
detalls a MPE) 

NoNoNoNo3333    

S’evitarà causar nous 
impactes sobre sòl amb 
valor natural i paisatgístic 

SiSiSiSi    

S’evitarà estendre 7 dels 
10 nous circuits de mitja 
tensió a 25 kV previstos 
sobre l’autopista C-32. 

SiSiSiSi    

S’evitarà la instal·lació 
dels suports de final de 
línia que es requeririen si 
s’escollís l’A0 i l’A1. 

SiSiSiSi    

Protegir, millorar i 
recuperar els elements i 
ambients paisatgístics 
d’interès, en especial, o 
en el seu defecte, 
compensar la pèrdua de 
sòls agrícoles d’interès 
paisatgístic. 

No es perdran nous 
elements/ambients 
paisatgístics d’interès. 

SiSiSiSi    

Es perdrà sòl agrícola en 
relació al que hi havia 
l’any 2000. Tot i així, 
respecte la situació actual, 
es recuperaran unes 1,3 1,3 1,3 1,3 
ha ha ha ha de cultius (el 59%59%59%59% del 
sòl agrícola present l’any 
2000), ja que la MPE 
preveu la restauració de 
l’entorn de la 
infraestructura. 

NoNoNoNo3333    

                                            

 

 

3 El fet de mantenir i ampliar la SE “Garraf-1” i no desmantellar-la tal com es preveia al planejament vigent, fa que els 
objectius de paisatge no es puguin assolir al 100%, ja que hi haurà una ocupació de sòl que havia de desaparèixer. 
Ara bé, la resta de la parcel·la d’emplaçament d’aquesta infraestructura serà restaurada; també s’evitarà l’impacte 
sobre el paisatge derivat de l’ampliació de la SE “Garraf-2”, amb noves ocupacions de sòl i canvis en les línies de MT 
i AT, amb nombrosos creuaments sobre l’autopista de les de MT. D’altra banda, la construcció d’una nova SE en un 
altre indret tindria implicaria una nova ocupació i un reajustament de línies que també comportaria impacte 
paisatgístic. 
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Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals 
rellevants del rellevants del rellevants del rellevants del territoriterritoriterritoriterritori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    
Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els 

requeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientals    

Pla especial vigent 
establia que l’espai ara 
ocupat per la subestació 
Garraf-1, una vegada 
aquesta fos 
desmantellada, havia de 
ser objecte d’una 
proposta específica de 
restauració ambiental 
que potenciés la 
recuperació de la 
màquia de garric i 
margalló o bé l’activitat 
agrícola fonamentada en 
el cultiu d’espècies 
tradicionals de la zona. 

Assegurar la integració 
paisatgística de les 
instal·lacions elèctriques 
existents i futures, tot 
incorporant les mesures 
correctores definides en 
l’informe de sostenibilitat 
ambiental i en l’estudi 
d’impacte i integració 
paisatgística del Pla 
especial d’ordenació de 
l’espai de les 
subestacions Garraf-1 i 
Garraf-2 i les seves línies 
de transport, aprovat 
definitivament en data 
27 de gener de 2011. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

Dins l’àmbit de la MPGO, 
segons la MPE, 
s’aplicaran mesures de 
restauració a l’entorn de 
les infraestructures 
elèctriques. 

SiSiSiSi    

RESIDUSRESIDUSRESIDUSRESIDUS        

No s’aporta informació 
en aquest sentit 

  No s’escau  

RISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALS        

La topografia de la zona 
és eminentment planera. 

A la zona no s’hi ha 
detectat zones 
inundables. 

El risc d’incendi dins 
l’àmbit de la MPGO és 
baix. 

  No s’escau  

ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS 
ANTRÒPIQUES I ANTRÒPIQUES I ANTRÒPIQUES I ANTRÒPIQUES I 
INFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURES    

                

Properes a l’àmbit 
d’estudi hi ha dues grans 
activitats extractives. 

Les principals vies de 
comunicació de la zona 
són la C-32 i la C-15a. 

A la zona d’estudi hi 
trobem diverses línies 
elèctriques que arriben a 
la SE-Garraf-1. 

  No s’escau  

ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A 
CONSIDERAR A CONSIDERAR A CONSIDERAR A CONSIDERAR A 
EFECTES DE EFECTES DE EFECTES DE EFECTES DE 
NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA    

                

Dins l’àmbit de la 
modificació puntual del 
PGO no hi ha cap 
element del patrimoni 

  No s’escau  

Font: Elaboració pròpia. 

6.2.6.2.6.2.6.2. AVALUACIÓ GLOBAL DELAVALUACIÓ GLOBAL DELAVALUACIÓ GLOBAL DELAVALUACIÓ GLOBAL DEL    PLAPLAPLAPLA    

Tal com es recull a la taula de l’apartat anterior, la proposta corresponent a la modificació 
puntual del PGO plantejada compleix amb pràcticament la totalitat els requeriments i objectius 
ambientals establerts. En aquest sentit, la proposta implica no desmantellar la subestació 
“Garraf-1”, fet que era necessari tenint en compte el planejament vigent, per tal de mantenir-
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la en el seu emplaçament actual. Així es garanteixen les necessitats de subministrament dels 
nous sectors previstos pel Pla general d’ordenació de Vilanova i la Geltrú, però s’evita la 
construcció d’una nova instal·lació en un altre indret menys favorable, on la nova ocupació de 
sòl seria important, i l’impacte més elevat a causa, entre altres factors, dels reajustaments en 
la xarxa elèctrica d’alta i mitja tensió. Aquesta opció també suposa un impacte inferior a l’altra 
alternativa considerada, que preveia l’ampliació de la subestació “Garraf-2”, especialment 
pels creuaments de LMT per l’autopista C-32 per subministrament sectors de 
desenvolupament previstos pel planejament vigent i també per la necessària reestructuració 
LAT.  

Amb la proposta (ampliació subestació “Garraf-1”) es manté l’impacte ambiental i paisatgístic 
existent però s’evita causar nous impactes en altres espais. D’altra banda, cal tenir en compte 
que, a través de la Modificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “Garraf-1” 
i “Garraf-2”, es planificaran les actuacions a dur a terme dins l’àmbit del Pla, restringint les 
superfícies a ocupar per instal·lacions elèctriques, i es garanteix la restauració de l’entorn de 
la subestació com un espai agrícola, l’ús del sòl de la zona previ a la construcció de la 
instal·lació elèctrica. 

Finalment, cal tenir en compte que la major part dels objectius ambientals s’assoliran amb el 
desenvolupament de la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai 
de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i de les seves línies de transport, que es tramita 
simultàniament i en expedient separat. 

Tenint en compte tot l’indicat, es considera que l’avaluació global del pla és positiva. 

 

6.3.6.3.6.3.6.3. MMMMESURES DE SEGUIMENT ESURES DE SEGUIMENT ESURES DE SEGUIMENT ESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTI SUPERVISIÓ PREVISTI SUPERVISIÓ PREVISTI SUPERVISIÓ PREVISTESESESES    

Tal com s’ha indicat en apartats anteriors, la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
té per objecte canviar el redactat de l’article 268, que regula la clau 18b, concretament de la 
clàusula que actualment estableix que la modificació d’aquesta qualificació no podrà fer-se a 
través de Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació, i únicament la Revisió del Pla 
General d’Ordenació podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna justificació; i modificar la 
qualificació del sòl de la zona d’implantació de la subestació “Garraf-1”, situada en la 
parcel·la 26 del polígon 6 del cadastre, passant de clau 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) a 
clau 18 (sòl de valor agrícola), per tal de fer urbanísticament compatible la subestació “Garraf-
1” amb els usos admesos en dita clau (18). 

El Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i 
de les seves línies de transport, que es tramita en simultàniament i en expedient separat, és el 
document que regula l’ordenació de les infraestructures elèctriques i que, per tant, 
incorporarà totes les mesures de seguiment i supervisió necessàries. 
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7.7.7.7. SÍNTESI DE L’ESTUDISÍNTESI DE L’ESTUDISÍNTESI DE L’ESTUDISÍNTESI DE L’ESTUDI    

 

La subestació elèctrica “Garraf-1”, situada al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, es va 
construir de manera provisional sobre sòl qualificat amb la clau 18b (sòl agrari de valor 
paisatgístic), on no s’admet l’ús de serveis tècnics de gran ocupació (veure justificació a 
l’apartat 1.1, Antecedents, del present Informe de Sostenibilitat Ambiental). 

Els objectius de la present modificació puntual del Pla general d’ordenació de Vilanova i la 
Geltrú són: canviar el redactat de l’article 268, que regula la clau 18b, concretament de la 
clàusula que actualment estableix que la modificació d’aquesta qualificació no podrà fer-se a 
través de Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació, i únicament la Revisió del Pla 
General d’Ordenació podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna justificació; i modificar la 
qualificació del sòl de la zona d’implantació de la subestació “Garraf-1”, situada en la 
parcel·la 26 del polígon 6 del cadastre, passant de clau 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) a 
clau 18 (sòl de valor agrícola), per tal de fer urbanísticament compatible la subestació “Garraf-
1” amb els usos admesos en dita clau (18). 

El present document justifica que mantenir i ampliar la subestació “Garrafmantenir i ampliar la subestació “Garrafmantenir i ampliar la subestació “Garrafmantenir i ampliar la subestació “Garraf----1” és la millor 1” és la millor 1” és la millor 1” és la millor 
alternativaalternativaalternativaalternativa, ja que es tracta de l’opció més lògica des dels punts de vista tècnic, urbanístic, 
econòmic, ambiental i paisatgístic, ja que: 

1.- L’alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) queda descartada donat que no permet 
cobrir les necessitats elèctriques de Vilanova i la Geltrú, impossibilitant el 
desenvolupament urbanístic previst al Pla general d’ordenació. 

2.- La subestació a 110/25 kV La Geltrúsubestació a 110/25 kV La Geltrúsubestació a 110/25 kV La Geltrúsubestació a 110/25 kV La Geltrú, on actualment es realitza la transformació de 110 a 
25 kV al municipi no pot ser ampliadano pot ser ampliadano pot ser ampliadano pot ser ampliada, d’acord amb allò establert a la Llei 18/2008, del 23 
de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric i el model de planificació 
de la xarxa que té Endesa per una subestació alimentada a 110 kV. 

3.- Cap de les altres subestacionsaltres subestacionsaltres subestacionsaltres subestacions existents actualment a Vilanova i la Geltrú no és possible 
instal·lar-hi els tres transformadors necessaris, fet que implica necessàriament la necessàriament la necessàriament la necessàriament la 
construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de 
buscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquesta, o bé l’ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions 
existentsexistentsexistentsexistents. 

4.- Es descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestació dins el terme municipal pels motius 
següents: 

a. L'article 90.5.a del Pla general d’ordenació estableix que "No s'admetran nous 
corredors per a línies de voltatge igual o superior a 110 kV", pel que una nova 
subestació s’hauria situar directament sota o molt propera al traçat de les línies de 
110 kV que existeixen actualment. 

b. Al desmantellar la subestació de distribució “Garraf-1” seria necessari mantenir la 
seva funció elèctrica de distribució de la xarxa de 110 kV del Garraf, pel que caldria 
reajustar les línies que hi conflueixen. Així, seria necessària l’estesa de noves línies 
en paral·lel a les existents pels corredors ja definits, o bé l’estesa de nous circuits 
per les traces actuals. 

c. En ubicar la nova subestació prop de l’actual    L/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV Garraf----1111----Sant PeSant PeSant PeSant Pere Ribes / re Ribes / re Ribes / re Ribes / 
GarrafGarrafGarrafGarraf----1111----Sant Boi o la L/110 kV GarrafSant Boi o la L/110 kV GarrafSant Boi o la L/110 kV GarrafSant Boi o la L/110 kV Garraf----1111----Geltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / Garraf----1111----AltafullaAltafullaAltafullaAltafulla, per minimitzar 
els canvis en la xarxa de 110 kV, caldria que es trobés en un lloc pròxim a l’actual 
SE “Garraf-1”. En aquest entorn, l’emplaçament de la SE existent és proper al sòl 
urbà i, per tant, és millor envers possibles altres indrets que farien necessària 
l’estesa de línies de 25 kV de major longitud. Una possible ubicació cap a l’oest del 
terme municipal, on el traçat a 110 kV també es troba pròxim al sòl urbà suposaria 
majors canvis en la reconfiguració de la xarxa a 110 kV. 
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d. Si es situés la SE prop de l’actual    L/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV Garraf----MojaMojaMojaMoja, aquesta s’hauria de situar 
en SNU, sobre la clau 23 (sòl de protecció natural i paisatgística) i en terrenys amb 
orografia abrupte. A més, s’allunyaria del sòl urbà, fent necessari estendre línies 
elèctriques de 25 kV per tal de donar el subministrament als desenvolupaments 
previstos pel PGO. 

e. La construcció d’una nova subestació suposa necessàriament l’ocupació de nous ocupació de nous ocupació de nous ocupació de nous 
sòls sòls sòls sòls amb una superfície superior a la de la subestació “Garraf-1” existent, ja que 
aquesta hauria d’assumir la seva funció de distribució i, a més, la nova 
transformació prevista. 

5.- L’ampliació d’una infraestructura existent evitarà les problemàtiques descrites en el punt 
anterior, pel que les alternatives que s’avaluen en aquest capítol són d’ampliació de d’ampliació de d’ampliació de d’ampliació de 
subestacions existentssubestacions existentssubestacions existentssubestacions existents. Concretament, l’alternativa 1 alternativa 1 alternativa 1 alternativa 1 planteja el desmantellament de la SE 
“Garraf-1” i ampliació de la SE “Garraf-2”, i l’alternativa 2alternativa 2alternativa 2alternativa 2 el manteniment i ampliació de la 
SE “Garraf-1”: 

a. L’alternativa 1 implicaria desmantellar la subestació “Garraf-1” i restaurar la 
parcel·la del seu emplaçament, però comportaria un increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del 
sòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgística (clau 23 del PGO), amb 
moviments de terra per creació de talussos i excavacions. Per contra, l’alternativa 2 
mantindria la SE “Garraf-1” en sòls de valor agrícola amb menor interès ambiental. 

b. Si desaparegués la SE “Garraf-1” i aquesta nova transformació s’instal·lés a la SE 
“Garraf-2”, com a mínim 7 dels nous circuits de mitja tensió a 25 kV previstos 
d’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic signada el 21 de març de 2013, 
caldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista C----32323232, atès que el planejament preveu el 
desenvolupament majoritàriament al sud de l’autopista. Aquests se sumarien als 
nous creuaments de línies aèries d’alta tensió a 110 kV (2 circuits). 

c. Els creuaments de les LMT tindrien implicacions, a més de paisatgístiques, degut a 
l’impacte visuall’impacte visuall’impacte visuall’impacte visual, també econòmiques, pel sobrecosobrecosobrecosobrecostststst, que recau per part dels per part dels per part dels per part dels 
demandants del subministramentdemandants del subministramentdemandants del subministramentdemandants del subministrament. 

d. Amb l’alternativa 2 la sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterrada, cap als 
sectors de desenvolupament previst pel planejament, cap al sud de l’autopista, 
reduint les esteses aèries que serien necessàries en cas de creuar l’autopista.  

e. D’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic, la concentració de les instal·lacions 
de la SE “Garraf-1” a la SE “Garraf-2”, comportaria la necessitat d’implantar, en els 
terrenys annexes a la mateixa, un suports de final de línia per donar sortida a les 
noves línies d’alta tensió que, donat l’esforç que haurien de suportar, serien un 
300% més grans que les torres comuns d’alineació, amb el conseqüent increment 
de l’impacte paisatgístic. 

f. La SE “Garraf-1” és una instal·lació ja construïda i poc visible, que en cas 
d’ampliar-se no requereix que es modifiqui la xarxa elèctrica d’alta tensió. 

D’altra banda, cal tenir en compte que la proposta, a través de la Modificació del Pla especial 
d’ordenació de l’espai de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2”, implica la restauració de l’entorn 
de la subestació com un espai agrícola, l’ús del sòl de la zona previ a la construcció de la 
instal·lació elèctrica. 
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La taula següent resumeix la valoració ambiental del pla respecte dels objectius ambientals 
adoptats: 

Resum de la valoració ambiental del planejament respecte els objectius ambientals adoptats 

Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals 
rellevants del territorirellevants del territorirellevants del territorirellevants del territori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    
Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els 

requeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientals    

MEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMICMEDI SOCIOECONÒMIC        

Necessitat de cobrir el 
subministrament 
energètic dels nous 
sectors previstos pel Pla 
general d’ordenació de 
Vilanova i la Geltrú 

  
Es garanteix el 
subministrament energètic 
del municipi 

SiSiSiSi 

MODEL MODEL MODEL MODEL TERRITORIAL. TERRITORIAL. TERRITORIAL. TERRITORIAL. 
CONSUM I OCUPACIÓ CONSUM I OCUPACIÓ CONSUM I OCUPACIÓ CONSUM I OCUPACIÓ 
DEL SÒLDEL SÒLDEL SÒLDEL SÒL 

Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del Minimitzar el consum del 
sòl i racionalitzarsòl i racionalitzarsòl i racionalitzarsòl i racionalitzar----ne l’ús, ne l’ús, ne l’ús, ne l’ús, 
d’acord amb un model d’acord amb un model d’acord amb un model d’acord amb un model 
territorial globalment territorial globalment territorial globalment territorial globalment 
eficient.eficient.eficient.eficient.    

  

L’àmbit d’estudi 
correspon a una zona 
molt antropitzada i 
degradada, on la 
subestació existent 
(Garraf-1) es troba 
envoltada de vies de 
comunicació, habitatges 
aïllats, zones industrials i, 
fins i tot, una activitat de 
desballestament de 
cotxes que ocupa una 
important superfície al 
sud. 

Evitar l’ocupació 
innecessària o abusiva 
de sòl per a la 
implantació 
d’infraestructures 
elèctriques. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

Es mantindrà la SE Garraf-
1 i se’n permetrà 
l’ampliació 15 m cap al 
sud, quan segons el 
planejament vigent 
aquesta havia de ser 
desmantellada. La 
ocupació de sòl 
incrementarà en 
uns 2.000 m2 al sud de la 
instal·lació existent. 

SiSiSiSi4444    

S’evitarà ocupar nous sòls 
de la clau 23 del PGO 

SiSiSiSi    

Promoure una ordenació 
coherent en el context 
urbanístic on s’integren 
les subzones objectes de 
modificació. 

No és objecte de la 
MPGO. Es concretarà 
amb la MPE. 

 

Diversificar els usos de 
les subzones sense 
sobrepassar-ne les 
capacitat de càrrega. 

No és objecte de la 
MPGO. Es concretarà 
amb la MPE. 

 

Actualment, dins la zona 
d’estudi no hi ha espais i 
elements de valor 
rellevant. Les zones amb 
major valor són les 
qualificades amb valor 
natural i paisatgístic pel 
PGO (clau 23) 

Preservar els espais i 
elements de valor 
rellevant del territori. 

 
No s’afecten elements de 
valor rellevant 

SiSiSiSi    

  

                                            

 

 
4 Tot i que al mantenir i ampliar la SE “Garraf-1” hi haurà una ocupació de sòl que s’hauria evitat si s’hagués 
mantingut el planejament vigent, cal tenir en compte que aquesta es limitarà a la superfície estrictament necessària 
per mantenir la SE i instal·lar els 3 nous transformadors necessaris. La resta de la parcel·la serà restaurada com a sòl 
agrícola. Per tant, es considera que la proposta és congruent amb els requeriments ambientals. 
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Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals 
rellevants del territorirellevants del territorirellevants del territorirellevants del territori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    
Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els 

requeriments requeriments requeriments requeriments ambientalsambientalsambientalsambientals    

CICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUACICLE DE L’AIGUA        

A la zona afectada per la 
MPGO no hi ha cap curs 
fluvial a destacar ni 
tampoc afecta aqüífers 
protegits ni zones 
vulnerables a la 
contaminació per nitrats. 

  No s’escau  

AMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRICAMBIENT ATMOSFÈRIC        

El municipi de Vilanova i 
la Geltrú pertany a la 
ZQA 3 (Penedès – 
Garraf) 

  No s’escau  

L’àmbit d’estudi es troba 
dins la Zona de 
Sensibilitat Acústica 
Baixa (C) 

  No s’escau  

L’àmbit de la modificació 
puntual es considera 
com una zona E2 (de 
protecció alta) davant la 
contaminació lluminosa 

  No s’escau  

CANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTICCANVI CLIMÀTIC        

No s’aporta informació 
en aquest sentit 

  No s’escau  

BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT BIODIVERSITAT 
TERRITORIAL, TERRITORIAL, TERRITORIAL, TERRITORIAL, 
PERMEABILITAT PERMEABILITAT PERMEABILITAT PERMEABILITAT 
ECOLÒGICA I ECOLÒGICA I ECOLÒGICA I ECOLÒGICA I 
PATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURALPATRIMONI NATURAL 

Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat Conservar la biodiversitat 
territorial i assegurarterritorial i assegurarterritorial i assegurarterritorial i assegurar----ne ne ne ne 
un ús sostenible.un ús sostenible.un ús sostenible.un ús sostenible.    

   

Dins l’àmbit de la MPGO 
no hi trobem hàbitats 
d’interès comunitari. 
Limitant a l’est de l’àmbit 
s’hi troba l’hàbitat 
“Pinedes mediterrànies” 
(codi UE 9540) 

Incorporar mesures 
correctores o, si s’escau, 
compensatòries, per tal 
de mantenir els hàbitats 
d’interès comunitari 
catalogats de caràcter 
prioritari presents en 
l’àmbit d’estudi. 

 
No s’afecten hàbitats 
d’interès comunitari 

SiSiSiSi    

En l’àmbit de la MPGO 
s’hi troben diversos peus 
arboris testimoni de 
l’antiga activitat agrària 
duta a terme a la zona. 
També s’hi troben 
alguns pins d’una antiga 
revegetació 

Assegurar el 
manteniment de les 
espècies arbòries 
d’interès natural 
proposant el seu 
transplantament, si 
s’escau. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

 

No hi ha espècies 
arbòries d’interès natural. 
Tot i així, en la restauració 
prevista per la MPE es 
mantindrien els peus 
arboris d’interès. 

SiSiSiSi    

L’àmbit està afectat per 
la Resolució 
MAH/3628/2010, de 25 
d’octubre. 

Donar compliment a les 
determinacions del Reial 
Decret 1432/2008, de 29 
d’agost, pel qual 
s’estableixen mesures 
de protecció de 
l’avifauna contra la 
col·lisió i l’electrocució en 
línies elèctriques d’alta 
tensió. 

L’alternativa dóna 
compliment al Reial 
Decret 1432/2008 

SiSiSiSi    
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Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals 
rellevants del territorirellevants del territorirellevants del territorirellevants del territori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    
Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els 

requeriments requeriments requeriments requeriments ambientalsambientalsambientalsambientals    

Abans de la construcció 
de la subestació “Garraf-
1” la seva zona 
d’implantació havia estat 
un espai agrícola 
aterrassat. 

L’entorn de la SE Garraf-
2, per contra, 
correspondria a una 
zona de matollar. 

Recuperar la vegetació 
potencial en aquelles 
zones on sigui viable. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

 

Tal com s’ha indicat, no 
es recuperarà tot el sòl 
agrícola de la parcel·la 25 
del polígon 6, com 
preveia el planejament 
vigent, però d’acord amb 
la MPE es recuperarà el 
sòl agrícola de l’entorn de 
la SE-Garraf-1. 

SiSiSiSi4444    

No s’afectaran noves 
superfícies de vegetació 
natural 

SiSiSiSi    

PAISATGEPAISATGEPAISATGEPAISATGE 

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

   

Les subestacions Garraf-
1, Garraf-2 i Garraf-REE 
se situen en un espai 
alterat per la presencia 
de l’autopista C-32, dues 
grans pedreres situades 
al nord d’aquesta i els 
polígons industrials de 
Masia d’en Notari-Pirelli. 
Cal destacar que al sud 
de la subestació Garraf-
1 s’hi ha desenvolupat 
una activitat de 
desballestament de 
cotxes que suposa un 
important impacte 
paisatgístic. 

Tots aquests elements 
han anat incrementant 
l’impacte sobre el 
paisatge, sobretot els 
darrers 10 anys, en 
detriment del sòl agrícola 
i dels matollars 
autòctons en el cas de 
les subestacions 
situades al nord de 
l’autopista. 

Conservar i/o millorar la 
qualitat del paisatge en 
la totalitat del territori 
afectat pel Pla especial 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

Es mantindrà al seu lloc i 
s’ampliarà la SE “Garraf-
1”. Cal tenir en compte, 
però, que la MPE preveu 
la restauració de l’entorn 
de la infraestructura (veure 
detalls a MPE) 

NoNoNoNo5555    

S’evitarà causar nous 
impactes sobre sòl amb 
valor natural i paisatgístic 

SiSiSiSi    

S’evitarà estendre 7 dels 
10 nous circuits de mitja 
tensió a 25 kV previstos 
sobre l’autopista C-32. 

SiSiSiSi    

S’evitarà la instal·lació 
dels suports de final de 
línia que es requeririen si 
s’escollís l’A0 i l’A1. 

SiSiSiSi    

Protegir, millorar i 
recuperar els elements i 
ambients paisatgístics 
d’interès, en especial, o 
en el seu defecte, 
compensar la pèrdua de 
sòls agrícoles d’interès 
paisatgístic. 

No es perdran nous 
elements/ambients 
paisatgístics d’interès. 

SiSiSiSi    

Es perdrà sòl agrícola en 
relació al que hi havia 
l’any 2000. Tot i així, 
respecte la situació actual, 
es recuperaran unes 1,3 1,3 1,3 1,3 
ha ha ha ha de cultius (el 59%59%59%59% del 
sòl agrícola present l’any 
2000), ja que la MPE 
preveu la restauració de 
l’entorn de la 
infraestructura. 

NoNoNoNo5555    

                                            

 

 

5 El fet de mantenir i ampliar la SE “Garraf-1” i no desmantellar-la tal com es preveia al planejament vigent, fa que els 
objectius de paisatge no es puguin assolir al 100%, ja que hi haurà una ocupació de sòl que havia de desaparèixer. 
Ara bé, la resta de la parcel·la d’emplaçament d’aquesta infraestructura serà restaurada; també s’evitarà l’impacte 
sobre el paisatge derivat de l’ampliació de la SE “Garraf-2”, amb noves ocupacions de sòl i canvis en les línies de MT 
i AT, amb nombrosos creuaments sobre l’autopista de les de MT. D’altra banda, la construcció d’una nova SE en un 
altre indret tindria implicaria una nova ocupació i un reajustament de línies que també comportaria impacte 
paisatgístic. 
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Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals Aspectes ambientals 
rellevants del territorirellevants del territorirellevants del territorirellevants del territori    

Objectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientalsObjectius ambientals    
Determinacions del Determinacions del Determinacions del Determinacions del 

planejamentplanejamentplanejamentplanejament    
Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els Congruència del pla amb els 

requeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientalsrequeriments ambientals    

Pla especial vigent 
establia que l’espai ara 
ocupat per la subestació 
Garraf-1, una vegada 
aquesta fos 
desmantellada, havia de 
ser objecte d’una 
proposta específica de 
restauració ambiental 
que potenciés la 
recuperació de la 
màquia de garric i 
margalló o bé l’activitat 
agrícola fonamentada en 
el cultiu d’espècies 
tradicionals de la zona. 

Assegurar la integració 
paisatgística de les 
instal·lacions elèctriques 
existents i futures, tot 
incorporant les mesures 
correctores definides en 
l’informe de sostenibilitat 
ambiental i en l’estudi 
d’impacte i integració 
paisatgística del Pla 
especial d’ordenació de 
l’espai de les 
subestacions Garraf-1 i 
Garraf-2 i les seves línies 
de transport, aprovat 
definitivament en data 27 
de gener de 2011. 

La proposta canvia la 
qualificació de la clau 
18b a clau 18 dins la 
parcel·la 25 del polígon 
6, per mantenir la SE 
existent. L’ordenació 
detallada es farà a través 
de la modificació del Pla 
especial que es tramita 
en paral·lel. 

Dins l’àmbit de la MPGO, 
segons la MPE, 
s’aplicaran mesures de 
restauració a l’entorn de 
les infraestructures 
elèctriques. 

SiSiSiSi    

RESIDUSRESIDUSRESIDUSRESIDUS        

No s’aporta informació 
en aquest sentit 

  No s’escau  

RISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALSRISCOS AMBIENTALS        

La topografia de la zona 
és eminentment planera. 

No s’han detectat zones 
inundables. 

El risc d’incendi dins 
l’àmbit és baix. 

  No s’escau  

ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS 
ANTRÒPIQUES I ANTRÒPIQUES I ANTRÒPIQUES I ANTRÒPIQUES I 
INFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURES    

                

Properes a l’àmbit 
d’estudi hi ha dues grans 
activitats extractives. 

Les principals carreteres 
són la C-32 i la C-15a. 

A l’àmbit hi trobem 
diverses línies elèc. que 
arriben a la SE-Garraf-1. 

  No s’escau  

ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A ALTRES FACTORS A 
CONSIDERAR A CONSIDERAR A CONSIDERAR A CONSIDERAR A 
EFECTES DE EFECTES DE EFECTES DE EFECTES DE 
NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA    

                

Dins l’àmbit de la 
modificació puntual del 
PGO no hi ha cap 
element del patrimoni 

  No s’escau  

Font: Elaboració pròpia. 

Tal com es recull a la taula anterior, la proposta corresponent a la modificació puntual del 
PGO plantejada compleix amb pràcticament la totalitat els requeriments i objectius ambientals 
establerts. Ara bé, cal tenir en compte que la major part dels objectius ambientals s’assoliran 
amb el desenvolupament de la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació de 
l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i de les seves línies de transport, que es 
simultàniament i en expedient separat i que incorpora directament mesures per al foment de 
la preservació i la millora del medi ambient.  

Tenint en compte tot l’indicat, es considera que l’avaluació global del pla (modificació puntual 
del pla general) és positiva. 
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S E C T O R I A L SS E C T O R I A L SS E C T O R I A L SS E C T O R I A L S     

 

1. Institut Geològic de Catalunya (Informe sobre MPE, de 
13 de maig de 2013) 

2. Agència Catalana de l’Aigua (Informe sobre MPGO i 
MPE, de 29 de maig de 2013) 

3. Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (Informe sobre 
MPGO i MPE, de 19 de juny de 2013) 

4. Diputació de Barcelona (Informe sobre MPGO i MPE, 
de 2 de juliol de 2013) 

5. Direcció General de Protecció Civil (Informe sobre 
MPGO i MPE, de 2 de juliol de 2013) 

6. Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(Informe sobre MPGO, de 22 de juliol de 2013) 

7. Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(Informe sobre MPE, de 22 de juliol de 2013) 

8. Departament de cultura (Informe sobre MPE, de 12 
de setembre de 2013) 

9. Agència Catalana de l’Aigua (Informe MPE, de 9 
d’octubre de 2013) 

10. Direcció general de Desenvolupament Rural del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (Informe sobre MPE, de 5 
de maig de 2014) 
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PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

I.1. Situació 

I.2. Emplaçament topogràfic 

I.3. Emplaçament ortofotomapa 

I.4. Elements d’interès territorial 

I.5. Planejament territorial 

I.6.1. Planejament municipal vigent (Usos globals del SNU) 

I.6.2. Planejament municipal vigent (Estructura orgànica del 
territori) 

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

O.1. Planejament proposat 

 

 

 


