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1. OBJECTIU 
 
Aquest estudi, que es redacta de manera paral·lela a l’informe de sostenibilitat 
ambiental, té per objectiu complementar de forma detallada i específica les 
determinacions que aquell document efectua, bé que ara centrats en allò que són 
els aspectes i vectors d’ordre paisatgístic. Es pretén, en definitiva, establir les 
bases i criteris sobre els que s’ha de fer la integració contextual de les noves 
infraestructures que es preveuen en tot l’àmbit del Pla especial, a fi i efecte 
d’assolir la millor adaptació possible del conjunt d’infraestructures al que és el seu 
marc escènic. 
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2. ÀMBIT D’ESTUDI 
 
Si bé l’àmbit estricte d’anàlisi d’aquest informe hauria de ser aquell concordant 
amb el del Pla especial que avalua, sembla del tot evident que les especials 
característiques del projecte i el vector ambiental –el paisatge– que contrasta ens 
obliguen a considerar àrees d’estudi lleugerament superiors, bàsicament definides 
per aquells indrets de l’entorn immediat des dels quals les infraestructures poden 
ser més fàcilment perceptibles. Val a dir també que malgrat la seva exclusió de 
l’àmbit del Pla especial, es tindran també en consideració les instal·lacions de la 
subestació de transport de 400 kV que promou l’empresa REE, S.A. i que ha 
d’ocupar la “finestra” que trobem al bell mig del Pla especial. 
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3. EL MEDI PERCEPTUAL 
 

3.1 Singularitat i percepció 

 
El territori on es vol construir la nova subestació “Garraf-2” i les corresponents 
línies d’aport i sortida, constitueix el punt d’entrada d’un ampli espai quasi 
despoblat entre el pla de Vilanova i el seu límit septentrional –tallat per l’autopista 
C-32 i les dues grans pedreres annexes–, fins arribar al sector urbanitzat del 
terme de Canyelles. És així com ens trobem davant la façana muntanyenca que 
es divisa des del pla de Vilanova i cap a l’interior, la qual constitueix un element 
paisatgístic clau d’aquest municipi i el seu entorn. 
 
La carretera de Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del Penedès travessa l’espai en 
sentit longitudinal (S-N), de manera que ens ofereix una visió exhaustiva 
d’aquests relleus que s’alcen sense abruptuositats a banda i banda. Al llarg 
d’aquesta via hom observa el predomini de la vegetació arbustiva i els vessants 
esglaonats per efecte de les feixes, que ens dibuixen un territori dòcil i de fàcil 
accés, secularment humanitzat però a la vegada amb un marcat caràcter en tant 
que espai natural a preservar. En relació a aquests ambients aterrassats, cal dir 
que són especialment interessants els petits sectors que encara es cultiven, atès 
que contribueixen en gran mesura a l’articulació i la lectura del paisatge, al mateix 
temps que ajuden a l’increment de la biodiversitat global del territori. 
 
En tot cas, però, i en el context fins ara descrit, la nova subestació “Garraf-2” s’ha 
de situar en l’extrem més meridional, sotmès a nombroses tensions de diferent 
ordre. Ens referim a l’enquadrament de vies de comunicació, la proximitat a una 
important pedrera amb el pas gairebé constant de camions de gran tonatge, els 
camins d’accés a espais on s’hi acumulen tota mena d’andròmines així com la 
imminent presència de nuclis habitats de primer ordre. El resultat és un sector 
desendreçat i d’aspecte ruderal, amb proliferació de deixalles i runams, que poc té 
a veure amb la resta de territori que segueix muntanya amunt i el qual –a partir de 
la cota dels 150 m– passa a formar part de l’espai natural de Garraf. 
 

IMATGE 1. El paratge del Rourell on s’ha de situar la nova subestació elèctrica “Garraf-
2”, malgrat ser punt d’entrada d’un ampli espai ben conservat i amb una important 
funció ecològica, concentra avui un seguit de circumstàncies que li confereixen un 
aspecte desendreçat i marginal. 
 

 
 
 
Per altra banda, la consideració tant estesa –i a l’ensems equivocada– que les 
zones amb vegetació arbustiva i mancades de vegetació arbòria són d’escàs valor 
ecològic, en ben poca cosa ha ajudat a la valorització social d’aquests espais. És 
en bona part per això que les àrees de màquia, brolles i els ambients esteparis, 
precisament per la seva secular desconsideració, es troben avui en dia en un 
procés de clara reculada enfront de les zones de regadiu i les forests –
considerades més productives des d’una òptica estrictament antropocèntrica i 
economicista. 
 
L’àmbit del Pla especial també inclou espais al sud de l’autopista C-32 del Garraf, 
junt a la masia d’en Galceran. Aquí la percepció és ja ben distinta, segurament per 
la presència de nombrosos habitatges al sector així com per la barrera de tot 
ordre que representa aquella important via de comunicació i que segrega de 
manera ben evident el territori. Tot plegat fa que l’espai es concebeixi com molt 
més humanitzat, tant pel que fa al fet constructiu com a l’alteració de la coberta 
vegetal de creixement espontani.  
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IMATGE 2. Àmbit sud del Pla especial, on hi trobem la subestació “Garraf-1” i diversos 
espais denudats que en ben poca cosa ajuden a la integració paisatgística de les 
instal�lacions elèctriques. 
 

 
 
 

3.2 Paisatge 

 
Tal i com ja s’ha apuntat en l’epígraf anterior, el sector del Rourell on s’ha de 
situar la nova subestació “Garraf-2” presenta un paisatge molt condicionat per 
actuacions fruit de la desídia i la manca de respecte a l’entorn, segurament 
induïdes per la percepció de que ens troben davant d’un espai marginal, amb poc 
valor ecològic i pendent de valorització en un o altre sentit. 
 
Així doncs, són força els punts on hi localitzem dipòsits antròpics de diversa 
procedència i composició, en ocasions ja recoberts per vegetació i configurant 
perfils topogràfics prou curiosos. En aquests casos, les comunitats que s’hi han 
desenvolupat al damunt són de marcat caràcter nitròfil o ruderal, per la qual cosa 
manlleven espai a les espècies i formacions pròpies de la zona.  
 
 

IMATGE 3. La proximitat a zones densament habitades i el fàcil accés amb vehicle, 
afavoreixen la presència al sector de nombrosos abocaments incontrolats on s’hi 
acumulen tota mena d’objectes i andròmines. 
 

 
 
 
La proximitat a importants vies de comunicació i el fàcil accés amb vehicle ha 
propiciat igualment que s’acumulin al sector nombrosos abocaments incontrolats 
de runes i tota mena d’andròmines, bàsicament a les vores dels camins. Tot i 
això, és també habitual trobar aquí i allà residus de diferent procedència enmig de 
la màquia de garric i margalló. Un comentari singular mereix el context escènic de 
més a llevant del sector, on hi trobem un gran dipòsit temporal de terres així com 
les restes de maquinària pesant i estructures metàl·liques. 
 
Per la seva part, la zona que se situa al sud de l’àmbit del Pla especial, a l’altre 
costat de l’autopista C-32 del Garraf, es caracteritza també pel seu aspecte magre 
i denudat, tot i unes preteses actuacions de revegetació que s’han portat a terme 
davant mateix de la subestació “Garraf-1”. En aquest sentit, si bé és cert que el 
pas del temps pot contribuir a cicatritzar les ferides obertes a l’entorn amb motiu 
de les obres de construcció de l’infraestructura, també és veritat que les 
intervencions efectuades podrien haver estat més afortunades tant pel que fa a la 
tipologia de les espècies introduïdes com a la seva disposició en l’espai. A més, 
aquí els efectes de la pastura de bestiar han acabat de degradar la zona i eliminar 
les plantes introduïdes –a excepció dels pins–, de tal manera que ara per ara hi 
prolifera la vegetació nitròfila i ruderal  
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IMATGE 4. Esplanada enfront de la subestació “Garraf-1”, on la pastura de bestiar ha 
convertit l’antic terreny pretesament restaurat en un erm on només hi romanen 
alguns peus de pi. 
 

 
 
 
Ja més enllà del propi àmbit del Pla especial, i si mirem els sectors que limiten al 
nord amb el paratge del Rourell, toparem amb uns espais avui en dia ocupats per 
activitats industrials o econòmiques discordants, tant per la clara afectació 
paisatgística com per la inoportunitat de la seva contextualització. Fem referència 
al conjunt de tancats de ferroveller existents entre la carretera C-15 i l’actual línia 
elèctrica de 110 kV, per damunt del nostre àmbit. Aquestes activitats dibuixen allà 
on es desenvolupen i en tot el seu entorn un escenari en ocasions dantesc, amb 
evidents afectacions paisatgístiques i damunt la flora, però també amb probable 
incidència pel que fa a la contaminació dels sòls. 
 
 

IMATGE 5 Al nord del sector del Rourell s’hi emplacen diverses activitats de ferroveller, 
amb impactes ben evidents damunt el paisatge i la vegetació de la zona.  

 

 
 
 
Ressaltem també que al nord de l’àmbit on es vol emplaçar “Garraf-2” hi ha una 
franja de cultius amb presència d’oliveres, ametllers i vinyes. Es tracta d’uns 
espais d’especial interès, tant pel que és el seu component paisatgístic com per la 
contribució que fan a l’increment de la biodiversitat de la zona. 
 
 
IMATGE 6. Olivars al límit nord del sector on s’ha d’emplaçar la subestació elèctrica 
“Garraf-2”, de gran valor tant paisatgístic com ecològic. 
 

 



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

  – 7 – 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE LA NOVA SUBESTACIÓ 

ELÈCTRICA “GARRAF-2” 

 

4.1 Situació i aspectes constructius 

 
La nova subestació elèctrica “Garraf-2” que es preveu se situa en una parcel·la 
compartida amb l’altra subestació de transport de 400 kV que a la vegada projecta 
REE, S.A. –i de la que cal que s’alimenti. De manera concreta, la subestació 
transformadora de 400/110 kV objecte d’aquest Pla especial i que promou EDE, 
S.L.U, té unes dimensions de 108,5 m x 62 m. 
 
En relació a aquells aspectes constructius i de disseny que poden ser d’interès als 
objectius d’aquest document ambiental, esmentem que la subestació 
transformadora s’estructurarà en 2 plataformes a diferent nivell –amb un salt d’1,5 
m entre l’una i l’altra. Amb l’objectiu d’encaixar amb el terreny i amb la subestació 
de REE, es dona un salt –excavació– de 3,4 m al costat de muntanya i un altre de 
3 m amb la planta de REE que es troba a llevant. 
 
En una posició poc o molt central s’hi construirà un edifici de formigó armat de 
43,9 m de llarg, 10,8 m d’ample i 9,0 m d’alçada màxima, amb coberta plana. 
Aquest edifici, amb una part de soterrani, estarà compartit en tres estances on s’hi 
emplaçaran part dels equips tècnics així com la sala de control.    
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FIGURA 1. Seccions transversals i longitudinal de la subestació transformadora “Garraf-2”, extreta del projecte presentat per l’empresa promotora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
 

 

 

Escala aprox.: 1/250 



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

 – 9 – 

4.2 Accessos i tancaments 

 
L’accés a la subestació és previst que es faci a partir del camí del Rourell que 
passa per la zona, mitjançant un nou vial de formigó armat amb subbase de 
rocalla compactada. A l’interior del Parc també s’hi faran vials de formigó, amb 
una amplada d’entre 3 i 7 m. La resta de l’espai no ocupat pels vials i les 
cimentacions de les estructures es recobrirà de grava tipus còdol de mida 30/40 
mm.  
 
Pel que fa als tancaments, es delimitarà perimetralment amb pannells de 3,5 m 
d’alçada de PVC, omplerts de formigó i cosits entre ells. Val a dir que aquests 
plafons es posen damunt d’un mur de cimentació que fa de base. La porta d’accés 
per vehicles serà corredora i d’un sol full, amb porticó annex per l’entrada 
peatonal. L’amplada total d’aquests accessos serà d’uns 6 m i l’alçada de 3 m. 
 
 
IMATGE 7. Imatge del tancament perimetral de “Garraf-1”, similar al que també es 
preveu a la nova subestació transformadora “Garraf-2”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

La nova subestació elèctrica “Garraf-2” que es preveu se situa en una parcel·la 
compartida amb l’altra subestació de transport de 400 kV que a la vegada projecta 
REE, S.A. –i de la que cal que s’alimenti. De manera concreta, la subestació 
transformadora de 400/110 kV objecte d’aquest Pla especial i que promou EDE, 
S.L.U., té unes dimensions de 104 m x 63 m. 
 
En relació a aquells aspectes constructius i de disseny que poden ser d’interès als 
objectius d’aquest document ambiental, esmentem que la subestació 
transformadora s’estructurarà en 2 plataformes a diferent nivell –amb un salt d’1,5 
m entre una i l’altra– amb el propòsit d’adaptar-se el més possible al pendent 
natural del terreny. 
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5. CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ DE L’IMPACTE 

PAISATGÍSTIC. PRESENTACIÓ D’ESCENARIS 

 

5.1 Observacions prèvies 

 
La consideració de l’element paisatgístic en els treballs d’avaluació d’impacte 
esdevé sovint complexa de mesurar atès l’alt grau de subjectivitat que comporta. 
Malgrat aquesta dificultat, però, hom pot establir alguns criteris que ens portin a 
operar en un marc uniforme –o, si més no, consensuat–, i que ens permetin 
justificar algunes de les decisions que ineludiblement amb posterioritat haurem de 
prendre.  
 
En primer lloc, definirem com alteració paisatgística aquella que es faci en un 
entorn poc modificat per les infraestructures i les construccions, i que entri en 
clara discordança amb el context preexistent. En aquest sentit, doncs, l’àrea que 
ens ocupa presenta una tipologia típicament periurbana, amb força elements 
d’impacte que contribueixen ara per ara a una banalització genèrica tant del seu 
paisatge com dels elements naturals que conté. 
  
 
IMATGE 8. El sector del Rourell se situa en un context marcadament condicionat per 
diverses infraestructures. A això cal afegir-hi un estat de desídia i desendreça també 
important. Tot plegat contribueix a relativitzar els efectes que sobre aquest escenari 
pot tenir la nova subestació elèctrica i el conjunt d’instal�lacions que es proposen. 
 

 

Al marge dels canvis que una determinada actuació provoqui en l’entorn, és 
també molt important a l’hora de ponderar un cert impacte si aquestes 
modificacions introduïdes poden ser fàcilment observades. No debades la 
percepció paisatgística –també anomenada percepció escènica, tant se val– és 
una qualitat exclusivament atribuïble a la persona. En conseqüència doncs, i per a 
una mateixa actuació, l’impacte serà major com des de més punts sigui 
perceptible (és el que es coneix com a conca visual) i més persones 
potencialment ho puguin també testimoniar. 
 
En el cas que ens ocupa, en què els impactes damunt la gea, la flora o la fauna 
són de poca magnitud, sembla clar que l’element visual adquireix una major 
transcendència, més si tenim en compte la voluptuositat de les instal·lacions. 
 
 

5.2 L’inserció de “Garraf-2” al sector del Rourell 

 
Un cop efectuades aquestes consideracions prèvies, anem doncs a relacionar un 
seguit de valoracions ja més concretes sobre la situació escènica resultant de la 
implantació de la subestació elèctrica “Garraf-2” a la zona del Rourell: 
  

1r. La construcció al sector d’una subestació elèctrica –i per extensió també, 
del complex de subestacions de transport i transformació–, si bé suposa 
l’entrada d’un element impactant tant per les seves dimensions com 
tipologia, no comporta en canvi ruptures excessives si ens atenem al 
context preexistent. El pas d’una autopista i una carretera comarcal, la 
presència d’una línia elèctrica i una gran pedrera, o els accessos a una 
planta de tractament de residus, entre altres, són infraestructures que ja 
avui en dia condicionen de totes totes la percepció escènica del conjunt 
d’aquest sector. 

 
2n. La zona del Rourell presenta un estat de desídia important que repercuteix 

directament en la qualitat dels seus valors naturals. No cometrem pas la 
lleugeresa d’asseverar que la construcció d’unes infraestructures com les 
que es proposen té unes repercussions positives en l’entorn, però si que 
volem dir que hom pot aprofitar aquesta circumstància per ordenar l’espai i 
dignificar tot aquest entorn avui en dia a bastament degradat. 

 
3r. La localització del Rourell, al costat d’un punt de pas molt freqüentat, fa que 

les noves estacions elèctriques i el seu context puguin ser vistes per 
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nombroses persones que a diari trafeguen per la zona. En aquest sentit 
doncs, és molt important treballar per una màxima integració de les 
infraestructures en l’espai, entenent que això passa per (1) minimitzar tant 
com sigui possible la seva visualització tot amorosint el contrast entre les 
estructures elèctriques i els elements naturals i paisatgístics propis 
d’aquesta àrea del Garraf, i a l’hora (2) preservar les comunitats naturals ja 
existents, amb especial consideració de la màquia de garric i margalló. 
 
És doncs en aquest punt que el planificador creu oportú presentar al PLÀNOL 

A-5. ALTERNATIVES EN L’ESTRUCTURACIÓ DE FEIXES PER A LA INTEGRACIÓ 

PAISATGÍSTICA AL SECTOR DEL ROURELL, dos escenaris possibles en 
l’emmascarament de les instal·lacions elèctriques, l’anàlisi i valoració dels 
quals es fa a l’apartat subsegüent.  
 

4t. Tal i com ja s’ha dit, la percepció que les persones obtenen d’una 
determinada construcció o infraestructura situada enmig d’un paisatge és 
un dels aspectes que menys caldria sotmetre a anàlisi o valoració. I això és 
així, bàsicament, perquè a diferència d’altres paràmetres o qüestions 
d’ordre ambiental que hom vulgui examinar, en allò que fa a l’impacte 
estètic o paisatgístic qualsevol de nosaltres pot fer notar llur opinió, sense 
necessitat de ser un expert en aquella o altra temàtica ni d’efectuar cap 
prova tècnica o tasques prèvies de recerca. Tots tenim prou criteri –i 
segurament cap parer pugui ser considerat més important que no pas un 
altre– per valorar si el que s’insereix en un paisatge ens provoca 
sensacions agradívoles o en canvi és objecte de rebuig. 

 
Precisament perquè aquest és un factor d’anàlisi sustentat sovint en 
estimacions absolutament personals i intransferibles, agençades en el més 
pur terreny de la subjectivitat, que hem vist d’interès efectuar més 
endavant, a l’apartat corresponent a les mesures correctores, un seguit de 
simulacions escèniques –IMATGES 9/10 i 11/12– sobre quin serà el visionat 
de les instal·lacions elèctriques que es preveuen al sector del Rourell una 
vegada hagin estat construïdes i implementades les actuacions de 
restauració ambiental i paisatgística que es proposen.  
 
 

5.3 Alternatives en l’estructuració de feixes per a la integració 

paisatgística al sector del Rourell 

 
El disseny bàsic que s’estableix per a l’apantallament de la subestació “Garraf-2” i 
instal·lacions annexes és el de la conformació de feixes o terrasses suportades a 
partir de parets de pedra seca. Això és així, a banda de ser un eficaç i tradicional 
mètode per superar els desnivells dels vessants, perquè la tipologia paisatgística 
que en resulta apareix a bastament estesa a la zona, de tal manera que propi pla 
especial la destaca com d’especial interès en la seva normativa. 
 
Dit això, les possibilitats que es presenten com a factibles i que hom sotmet a 
anàlisi i contrast són: 
 

 Alternativa A 
 
Estructura les feixes mitjançant parets de pedra seca que es disposen totes 
paral·leles les unes amb les altres. En contacte de l’extrem de les terrasses 
amb el vessant esdevé secant i angulós.  

 
 Alternativa B 
 
El conjunt de terrasses es disposen a mode d’anfiteatre, intentant en els 
seus extrems enllaçar de forma continuada amb les corbes de nivell que els 
pertoquen. 

 
 
(Per a la seva visualització, consulteu el PLÀNOL A-5. ALTERNATIVES EN 

L’ESTRUCTURACIÓ DE FEIXES PER A LA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA AL SECTOR DEL 

ROURELL). 
 
Vegem ara a la taula que acompanya la valoració d’ambdues alternatives atenent 
aquells criteris o vectors ambientals pels quals és possible una certa 
discriminació.  
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TAULA I. Contrast d’alternatives pel que fa a les possibilitats d’estructuració de feixes a la zona del Rourell. 
 

Vector o paràmetre d’anàlisi Alternativa A Alternativa B Idoneïtat 

MOVIMENTS DE TERRES Hom preveu una aportació aproximada de 15.000 m3 
de terres per a la conformació de les terrasses.  

El volum de terres que es creu necessari caldrà 
aportar es troba al voltant dels 30.000 m3. 

L’alternativa A es presenta com clarament més 
idònia.  

SUPERFÍCIE ATERRASSADA  Si considerem l’espai no comú entre ambdues 
alternatives – i que és aquell que se situa a ponent 
del camí del Rourell recuperat–, la superfície 
aterrassada i en la qual es modificarà la configuració 
topogràfica actual és de 3.350 m2. 

La superfície no comuna afectada en les tasques 
d’aterrassament és de 7.665 m2. 

Si vinculem la superfície aterrassada a aquella àrea 
de la comunitat de garric i margalló que caldrà colgar, 
en l’alternativa A l’espai afectat és menys de la meitat 
del que en resulta a l’alternativa B. 

AFECTACIÓ A LA FLORA  A la superfície no comuna afectada pels treballs 
d’aterrassament on s’hi desenvolupa la comunitat de 
màquia de garric i margalló, les espècies 
considerades d’interès són 33 peus de margalló i 7 
d’olivera.  

Per a la configuració de les terrasses s’incidirà sobre 
un total de 70 peus de margalló, 1 de garrofer i 10 
d’olivera –les dades fan referència a la superfície no 
comuna amb l’alternativa A. 

El nombre d’espècies d’interès o singulars afectades 
és significativament menor en l’alternativa A.  

CAPACITAT D ’APANTALLAMENT  En el que és el visionat de les instal·lacions al pas per 
la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú, la 
capacitat d’apantallament és gairebé total per la 
banda baixa, si bé l’escàs nombre de rengleres 
arbrades no determinarà condicions d’opacitat 
absoluta.   

Des del punt de major impacte, determinat per la 
percepció que de les instal·lacions es pot tindre al pas 
per la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú, 
s’obtindrà un òptim apantallament per la banda baixa, 
en part pel bon nombre de fileres d’arbres que 
s’estableixen a la terrassa superior on hi ha el camí. 

L’alternativa B té una major capacitat d’apantallament 
que no pas l’alternativa A, no pas perquè l’angle de 
cobertura sigui superior, sinó perquè estableix en la 
terrassa on hi ha el camí un major nombre d’arbres 
els quals es distribueixen en algun sector en fins a 3 
rengleres.  

HARMONITZACIÓ TOPOGRÀFICA  Les terrasses es disposen paral·leles les unes amb 
les altres, de manera que en els seus extrems tallen 
secants amb la topografia original del terreny. 

Les terrasses es disposen en amfiteatre, de tal 
manera que en els seus extrems enllacen de forma 
continuada amb les corbes de nivell que els 
pertoquen. 

L’alternativa B assoleix una major integració escènica 
amb el seu context topogràfic. 

COST DE LES MESURES 
D’APANTALLAMENT  

A banda d’uns molt menors moviments de terres –
15.000 m3–, aquesta alternativa implica la construcció 
de fins 577 m.l de paret de pedra seca en els trams 
no comuns així com la plantació de 36 unitats de 
garrofer –entesa aquesta com l’espècie de major cost. 

Els moviments de terres poden superar els 30.000 
m3, a la vegada que es farà necessari bastir fins a 
825 m.l de paret de pedra seca –si fem referència als 
trams no comuns amb l’alternativa A–, així com 
plantar un total de 57 unitats de garrofer. 

Per raó dels moviments de terres, el nombre de m.l 
de paret de pedra seca i les unitats de garrofer que 
es necessiten, el cost d’implementació de les 
mesures d’integració paisatgística es preveuen molt 
superior en el cas de l’alternativa B. 

ALTERNATIVA RETINGUDA  Alternativa A 

 
 
Justificació de l’alternativa retinguda: 
 
Si bé l’alternativa B ens proporciona una major capacitat d’apantallament i alhora ressegueix millor els vessants i la configuració topogràfica del lloc, es valora tanmateix molt negativament els 
importants moviments de terres que caldran així com la gran afectació a la comunitat original de màquia de garric i margalló i a les espècies vinculades. Atès que aquesta és una comunitat la 
qual el pla especial destaca de forma significativa, el planificador no considera que l’increment d’opacitat de la pantalla vegetal que es preveu justifiqui el gran impacte que sobre aquella 
associació florística es produeix.  
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6. MESURES CORRECTORES I DE MINIMITZACIÓ DE 

L’IMPACTE 

 

6.1 Les mesures correctores al sector del Rourell 

 
Les mesures correctores a implementar en relació a la percepció escènica de la 
subestació “Garraf-2” que es projecta –i de retruc també de la subestació de 
transport de 400 kV– van totes encaminades a minimitzar la seva visualització així 
com a assolir llur integració paisatgística. En aquest sentit, podem esmentar com 
a actuacions de mimetització les que segueixen: 
 

1a. Els treballs per encaixar tant com sigui possible les infraestructures en el 
territori són un primer intent per minimitzar les seves grans dimensions –
bàsicament pel que fa a alçades– i fer-les menys visibles. Vegis doncs que 
en relació a les terrasses que es projecten, la plataforma inferior 
corresponent a REE, S.A. se situa 1,5 m per sota (PLÀNOL A-4. PERFILS 

(INFRAESTRUCTURES AL SECTOR DEL ROURELL) i PLÀNOL A-6. TERRASSES, 
PLANTACIONS I VIALITAT (PERFIL) AL SECTOR DEL ROURELL). 

 
2a. La disposició de la nova subestació “Garraf-2” en dues plataformes a 

diferent nivell pretén en el mateix sentit obviar la formació de grans talussos 
a les zones distals. Tot i això, no s’evita que a llevant apareguin encaixos 
en el terreny que comportaran desnivells de fins a 3 m (vegeu PLÀNOL A-4. 
PERFILS (INFRAESTRUCTURES AL SECTOR DEL ROURELL)).  

 
3a. A la banda de ponent, on pel pas de la carretera C-15 el conjunt 

d’infraestructures poden ser més visibles, es dissenyen un seguit de 
terrasses similars a les que caracteritzen el paisatge del Garraf. Aquestes 
feixes, que arriben al nombre de sis on hi ha un major desnivell, es 
construiran amb pedra seca i seran revegetades amb garrofers (Ceratoria 
siliqua) –arbres tot l’any verds, amb funcions d’apantallament–, margallons 
(Chamaerops humilis) i oliveres (Olea europaea) –afectats pels treballs 
constructius. Val a dir que aquestes feixes s’aniran fonent amb el terreny a 
mesura que encaixin les cotes, i que la seva alçada serà d’1,6 m. Pel que fa 
a l’amplada, totes seran de 5 m. En total es conformaran 742 m lineals de 
parets de pedra seca. Per a la correcta interpretació de com es disposen 
aquestes feixes i de quines són les seves característiques, vegeu el PLÀNOL 

A-6. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL, el 

PLÀNOL A-7. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I INSERCIÓ DE LES TERRASSES (PLANTA) AL 

SECTOR DEL ROURELL i el PLÀNOL A-8. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT 

(PERFIL) AL SECTOR DEL ROURELL. SECCIÓ TIPUS DEL CAMÍ. 
 
4a. També per la banda nord i la banda sud –limitant amb el camí del Corral del 

Carro–, s’estructurarà un apantallament arbori de garrofers –arbres que 
poden assolir una alçada mitjana de 8 m. Com en el cas anterior, la 
separació entre els diferents peus serà d’uns 12 m. Així doncs, en total es 
preveu la plantació de fins a 64 unitats de garrofer de tipologia “exemplar” a 
fi i objecte d’assolir una integració paisatgística poc o molt immediata. 

 
5a. Hom proposa igualment una plantació de càdecs (Juniperus oxycedrus) –54 

peus, separats 3 m entre ells– en altres punts del perímetre de “Garraf-2”, 
bàsicament allà on la presència de lìnies elèctriques no permet una 
vegetació que assoleixi excessiva alçada.   

 
6a. El sector del Rourell on s’ha d’emplaçar la subestació es troba afectat per 

nombrosos abocaments de runes i terres sobreposades que afavoreixen les 
comunitats nitròfiles en detriment de la màquia originaria. També hi són 
habituals aquí i allà tota mena d’andròmines que contribueixen a atorgar un 
aspecte marginal al sector. En aquest sentit, si bé força d’aquests punts 
negres desapareixeran amb la construcció de les instal·lacions projectades, 
la resta del territori comprès entre la pedrera Roca i la carretera C-15, i els 
espais de fruiterars al nord del Rourell i el camí del Corral del Carro, hauran 
de sotmetre’s a una exhaustiva operació de neteja i restauració allà on 
convingui a fi i efecte de mantenir aquest paisatge intrínsec en òptimes 
condicions. Cal dir que per les característiques del terreny i amb l’objectiu 
de no afectar la vegetació natural, aquestes operacions d’adequació hauran 
de fer-se de manera semimanual.  

 
Fetes totes aquestes consideracions, pot ser també oportú preveure quina serà la 
visualització de les noves infraestructures al sector del Rourell des de dos punts 
de pas ben propers com són la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú 
així com –a l’altra banda de l’autopista C-32 del Garraf– el camí del Corral del 
Carro, a l’alçada de la masia d’en Galceran. De l’anàlisi d’aquestes hipotètiques 
perspectives s’en desprèn que les estructures metàl·liques sobresortiran de la 
visual de l’observador fins a alçades d’entre 10 i 15 m per damunt de les 
capçades dels arbres, sempre atribuïbles a la plataforma de REE, S.A. Tanmateix, 
en el cas de les instal·lacions d’EDE, S.L.U. (“Garraf-2”), només s’arribarà als 5 m 
i quan l’observador se situï a l’alçada de la masia d’en Galceran. 
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Les fotosimulacions de les noves infraestructures elèctriques una vegada hagin 
estat implementades les mesures de restauració paisatgística, són les que 
s’observen a les IMATGES 9/10 i 11/12, i que es corresponen respectivament amb 
visualitzacions des de la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú (uns 50 
m al nord de l’autopista C-32 i de la rotonda que li dona accés) i des del camí del 
Corral de Carro, enfront de la masia d’en Galceran. 
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6.2 Les mesures correctores al sector de la Masia d’en 

Galceran 

 
A la meitat sud de l’àmbit del Pla especial, a l’altre costat de l’autopista C-32 del 
Garraf i tot al volt de la subestació elèctrica  “Garraf-1”, el paisatge apareix ja ben 
distint al que s’observa a la banda del Rourell. No debades les comunitats 
vegetals originàries són aquí pràcticament inexistents, segurament pel recent 
passat agrícola d’aquests espais –fet que s’evidencia per la presència de feixes i 
parets de pedra seca. 
 
És en aquest sector, i de manera concreta a la zona situada entre el camí que 
mena a la masia d’en Galceran i la subestació “Garraf-1”, que amb posterioritat a 
les obres de construcció de la subestació elèctrica s’hi feren unes tasques de 
revegetació no massa afortunades. Per això s’utilitzaren peus de pi –bàsicament–, 
garrofer, llentiscle i garric, sempre amb exemplars d’escassa mida. A hores d’ara, 
en el moment de redactar aquest estudi –juliol de 2007–, únicament resten al 
sector els pins, ja que la zona ha estat ocupada per un ramat de cavalls 
provinents de la finca veïna. La insistent pastura, a banda d’eliminar les 
plantacions efectuades, ha condicionat la presència d’una vegetació de marcat 
caràcter nitròfil. 
 
En aquest sentit, les tasques de restauració ambiental i paisatgística que aquí es 
proposen han de reincidir en aquests espais entre la subestació “Garraf-1” i el 
camí del Corral del Carro –junt a la masia d’en Galceran– així com en tots aquells 
altres que formen part del seu perímetre i que s’inclouen dins l’àmbit del Pla 
especial. 
 
Atès el recent passat agrícola del sector i la seva estructuració en feixes, hom 
proposa 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 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.  
 
 
IMATGE 13. Les parets de pedra seca existents al sector on hi ha “Garraf-1” es troben 
parcialment malmenades, per la qual cosa se’n proposa la seva refeta i consolidació. 
 

 
 
 
Val a dir ja per últim que totes aquestes mesures de restauració paisatgística es 
faran sense perjudici del que determina el Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel 
qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona 
d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció 
d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions. 
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7. ELS COSTOS D’EXECUCIÓ DE LES MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

El detall dels capítols en que es poden desglossar les tasques d’integració paisatgística previstes en l’àmbit del Pla especial, així com l’estimació dels costos que es preveuen és el que es 
detalla a les taules que acompanyen. 
 
 
En el supòsit que s’opti per l’alternativa A reting uda en aquest document (estructura les feixes mitja nçant parets de pedra seca que es disposen totes pa ral·leles les unes amb les 
altres. En contacte de l’extrem de les terrasses am b el vessant esdevé secant i angulós). 
 
 

CAPITOL 1. MOVIMENTS DE TERRES I CONFORMACIÓ DE LES  TERRASSES AL SECTOR DEL ROURELL  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Replanteig topogràfic amb estaques per a la conformació de les terrasses. hores 15 80 1.200 

2 Aports d’aproximadament 8.000 m3 per a la conformació de les terrasses. P.A. - - 30.000 

3 Moviments de terres pel perfilat de les terrasses. m3 15.000 2 30.000 

4 Aixecament de les parets de pedra seca per a la conformació de les feixes o terrasses (742 m.l. x 1,2 d’alçada mitjana). m2 890 40 35.600 

5 Afinament del terra de les terrasses. m2 5.446 1,5 8.169 

 Subtotal     104.969 

 
 

CAPITOL 2. PREPARACIÓ DEL TERRENY I RESTAURACIÓ DE LES TERRASSES AL SECTOR DE LA MASIA D’EN GALCERAN  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Llaurat i preparació del terreny. m2 13.700 0,15 2.055 

2 Reconstrucció i consolidació de les terrasses. m2 40 40 1.600 

 Subtotal     3.655 
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CAPITOL 3. PLANTACIONS AL SECTOR DEL ROURELL  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Adquisició i transport d’exemplars de garrofer (Ceratoria siliqua) tipologia “exemplar”. arbres 64 480 30.720 

2 Adquisició i transport d’exemplars de càdec (Juniperus oxycedrus). arbustos 54 30 1.620 

3 Plantacions (64 garrofers, 105 margallons, 40 oliveres i 54 càdecs). hores 240 24 5.760 

4 Màquina excavadora. hores 100 50 5.000 

5 Rec 2 cops per setmana durant 6 mesos. P.A. - - 18.000 

 Subtotal     61.100 

 

 

CAPITOL 4. PLANTACIONS AL SECTOR DE LA MASIA D’EN G ALCERAN  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Adquisició i transport d’exemplars d’olivera (Olea europaea). arbres 87 400 34.800 

2 Adquisició i transport d’exemplars d’ametller (Prunus dulcis). arbres 28 200 5.600 

3 Adquisició i transport d’exemplars de càdec (Juniperus oxycedrus). arbustos 17 30 510 

4 Màquina excavadora. hores 100 50 5.000 

5 Rec 2 cops per setmana durant 6 mesos. P.A. - - 18.000 

 Subtotal     63.910 

 

 

CAPITOL 5. VARIS, IMPREVISTOS I DIRECCIÓ TÈCNICA  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Varis i imprevistos (10%). P.A. - - 23.000 

2 Neteja semimanual del sector i retirada d’andròmines P.A. - - 900 

3 Direcció tècnica i seguiment del projecte. P.A. - - 10.000 

 Subtotal     33.900 
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En el supòsit que s’opti per l’alternativa B ja con trastada en aquest document (les terrasses es dispo sen a mode d’anfiteatre, intentant en els seus extr ems enllaçar de forma 
continuada amb les corbes de nivell que els pertoqu en). 
 
 

CAPITOL 1. MOVIMENTS DE TERRES I CONFORMACIÓ DE LES  TERRASSES AL SECTOR DEL ROURELL  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Replanteig topogràfic amb estaques per a la conformació de les terrasses. hores 15 80 1.200 

2 Aports d’aproximadament 23.000 m3 per a la conformació de les terrasses. P.A. - - 80.000 

3 Moviments de terres pel perfilat de les terrasses. m3 30.000 2 60.000 

4 Aixecament de les parets de pedra seca per a la conformació de les feixes o terrasses (971 m.l. x 1,2 d’alçada mitjana). m2 1.165 40 46.600 

5 Afinament del terra de les terrasses. m2 9.369 1,5 14..053 

 Subtotal     201.853 

 
 

CAPITOL 2. PREPARACIÓ DEL TERRENY I RESTAURACIÓ DE LES TERRASSES AL SECTOR DE LA MASIA D’EN GALCERAN  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Llaurat i preparació del terreny. m2 13.700 0,15 2.055 

2 Reconstrucció i consolidació de les terrasses. m2 40 40 1.600 

 Subtotal     3.655 
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CAPITOL 3. PLANTACIONS AL SECTOR DEL ROURELL  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Adquisició i transport d’exemplars de garrofer (Ceratoria siliqua) tipologia “exemplar”. arbres 94 480 45.120 

2 Adquisició i transport d’exemplars de càdec (Juniperus oxycedrus). arbustos 54 30 1.620 

3 Plantacions (94 garrofers, 105 margallons, 40 oliveres i 54 càdecs). hores 280 24 6.720 

4 Màquina excavadora. hores 110 50 5.500 

5 Rec 2 cops per setmana durant 6 mesos. P.A. - - 18.000 

 Subtotal     76.960 

 

 

CAPITOL 4. PLANTACIONS AL SECTOR DE LA MASIA D’EN G ALCERAN  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Adquisició i transport d’exemplars d’olivera (Olea europaea). arbres 87 400 34.800 

2 Adquisició i transport d’exemplars d’ametller (Prunus dulcis). arbres 28 200 5.600 

3 Adquisició i transport d’exemplars de càdec (Juniperus oxycedrus). arbustos 17 30 510 

3 Màquina excavadora. hores 100 50 5.000 

4 Rec 2 cops per setmana durant 6 mesos. P.A. - 18.000 18.000 

 Subtotal     63.910 

 

 

CAPITOL 5. VARIS, IMPREVISTOS I DIRECCIÓ TÈCNICA  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Varis i imprevistos (10%). P.A. - - 34.000 

2 Neteja semimanual del sector i retirada d’andròmines P.A. - - 900 

3 Direcció tècnica i seguiment del projecte. P.A. - - 10.000 

 Subtotal     44.900 
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RESUM PER CAPÍTOLS I COST GLOBAL DE LES TASQUES D’I NTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

 Capítol  Total 

   Alternativa A 

(feixes paral·leles) 

Alternativa B 

(feixes en amfiteatre)  

1 MOVIMENTS DE TERRES I CONFORMACIÓ DE LES TERRASSE S AL SECTOR DEL ROURELL  104.969 201.853 

2 PREPARACIÓ DEL TERRENY I RESTAURACIÓ DE LES TERRA SSES AL SECTOR DE LA MASIA D’EN GALCERAN  3.655 3.655 

3 PLANTACIONS AL SECTOR DEL ROURELL  61.100 76.960 

4 PLANTACIONS AL SECTOR DE LA MASIA D’EN GALCERAN  63.910 63.910 

5 VARIS, IMPREVISTOS I DIRECCIÓ TÈCNICA  33.900 44.900 

  Base 267.534 391.278 

  IVA 16% 42.805 62.604 

  TOTAL 310.339 453.882 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Girona-Vilanova i la Geltrú, febrer de 2009 
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