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Disposicions

EDICTE

de 6 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona referents al municipi de Vilanova i la Geltrú.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 16 de juliol 
de 2009 i de 27 de gener de 2011, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2009/036776/B
Pla especial urbanístic 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

Acord de 27 de gener de 2011

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós del Pla especial urbanístic d’ordenació de 
l’espai de les subestacions Garraf 1 i Garraf 2 i les seves línies de transport, de 
Vilanova i la Geltrú, promogut per Fecsa-Endesa i tramès per l’Ajuntament, en 
compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona de data 16 de juliol de 2009.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 16 de juliol de 2009 i les 
normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al promotor i, si escau, 
als propietaris afectats.

Acord de 16 de juliol de 2009

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai de 
les subestacions Garraf 1 i Garraf 2 i les seves línies de transport, de Vilanova i la 
Geltrú, promogut per Fecsa-Endesa i per l’Ajuntament i tramès per l’Ajuntament, i 
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un 
text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal incorporar les prescripcions de l’informe de la Delegació del Govern a 
les Societats Concessionàries d’Autopistes, de 22 de desembre de 2008, així com 
les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Carreteres, de 13 de juliol 
de 2009.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urba-
nístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de 
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per 
la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, 
de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al promotor i, si escau, 
als propietaris afectats.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de 
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la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 
9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 6 de maig de 2011

M. TERESA MANTÉ PRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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NORMATIVA URBANÍSTICA. 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI DE LES 
SUBESTACIONS GARRAF 1 I GARRAF 2 I LES SEVES LÍNIES DE TRANSPORT, 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

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

Article 1. Marc legal 

Aquest Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai de les subestacions Garraf-1 i Garraf-2 i les 

seves línies de transport es redacta d’acord amb: 

‚ La Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl. 

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

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

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

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

‚ La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

Qualsevol referència d’aquest Pla especial urbanístic a la legislació urbanística vigent s’ha d’entendre 
en aquest marc. 

Article 2. Definició i àmbit 

1. La definició de sòl no urbanitzable per al conjunt de l’àmbit d’aquest Pla especial es fa d’acord 
amb allò que estableixen l’article 32 del títol segon del capítol I del Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com la Sentència del Tribunal 
Constitucional, d’11 de juliol de 2001. 

2. L’àmbit d’aquesta Normativa urbanística és el que es llegeix a l’apartat 1.2 de la memòria 
informativa d’aquest Pla especial urbanístic i que es troba representat al plànol I-3. Àmbit. De 
forma gràfica, també apareix als plànols ambientals de la sèrie A, quan escau, i d’ordenació de la 
sèrie O.

3. En tot cas, explicitar que resta al marge de l’àmbit del Pla especial urbanístic i de la Normativa 
urbanística associada, aquell espai en el qual l’empresa Red Eléctrica de España, SA té previst 
ubicar la subestació de transport de 400 kV Garraf. Aquesta subestació se situarà a la finestra

ANNEX

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai de les subesta-
cions Garraf 1 i Garraf 2 i les seves línies de transport, de Vilanova i la Geltrú
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que el propi Pla especial urbanístic dibuixa al seu si, malgrat que aquests límits interiors es 

podran ajustar, si cal, com a conseqüència del replanteig final de la infraestructura esmentada en 

el terreny. 

Article 3. Finalitat i objectius. Vinculacions funcionals de l’espai 

1. La finalitat d’aquesta Normativa urbanística és la de regular els usos del sòl i les activitats 
existents i futures en l’àmbit de què és objecte. 

2. El Pla especial urbanístic ordena l’activitat humana i el patrimoni físic, natural i cultural, així com 

el context socioeconòmic, per tal de garantir la preservació, potenciació i restabliment dels valors 
de la zona i vetllar per la durabilitat del territori. De forma concreta, els objectius que es 

persegueixen són: 

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

‚ 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 la destinació final de l’espai 
avui ocupat per aquesta subestació Garraf-1, quan hagi estat desmantellada. 

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

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

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

3. Malgrat l’àmbit ja establert, i al qual és d’aplicació aquesta Normativa urbanística, és oportú 
assenyalar de manera explícita la vinculació funcional del conjunt del paratge del Rourell i espais 
annexos amb els quals conforma una mateixa unitat ambiental i paisatgística. Tot objectiu que es 

proposi en l’àmbit estricte d’aquest Pla especial urbanístic haurà de tenir en compte aquestes 
interrelacions, els efectes derivats i les sinergies possibles. 

Article 4. Contingut i interpretació 

1. Aquest Pla especial urbanístic consta de la documentació següent: 

‚ Presentació del Pla especial urbanístic. Aspectes previs. 

‚ Memòria informativa. 

‚ Memòria d’ordenació. 

‚ Normes urbanístiques. 
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‚ Informe de sostenibilitat ambiental, en document annex. 

‚ Estudi d’integració paisatgística, en document annex. 

‚ Plànols d’informació, sèrie I; ambientals, sèrie A; i d’ordenació, sèrie O.

2. Aquest Pla especial urbanístic es redacta d’acord i a partir de les determinacions que, amb 
caràcter bàsic, estableix l’actual Normativa urbanística del Pla general d’ordenació urbana del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. En el cas de produir-se contradiccions en la regulació del sòl i 
els usos entre diferents documents normatius, prevaldrà la determinació que impliqui nivells més 
alts de protecció del territori i dels seus valors patrimonials, tothora amb criteris de sostenibilitat i 

de durabilitat dels recursos. Pel que fa a la contradicció possible entre referències gràfiques i/o 
escrites, prevaldrà aquella que es precisi amb major detall. En qualsevol cas, es consideraran les 
disposicions de les regles d’interpretació del planejament urbanístic que estableix l’article 10 del 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

3. Les referències possibles d’aquesta Normativa urbanística a la legislació sectorial vigent, a 

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

Article 5. Efectes 

1. Tant les administracions públiques com els particulars resten obligats al compliment de les 
disposicions que conté aquesta Normativa urbanística. 

2. A l’efecte del que es diu al punt anterior, són determinacions de caràcter normatiu les 
contingudes en aquestes Normes urbanístiques d’ordenació i als plànols d’ordenació. Els plànols 
d’informació també seran vinculants quan així s’hi remetin, i per a aspectes concrets, les Normes 
d’ordenació. 

Article 6. Executivitat, vigència i revisió 

1. Les determinacions d’aquesta Normativa urbanística seran executives a partir de la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva. 

2. La vigència d’aquesta Normativa urbanística és indefinida mentre no es produeixi la seva revisió, 
sens perjudici de les modificacions de caràcter puntual que es puguin dur a terme. 

Article 7. Aplicació i desenvolupament 

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és l’Administració actuant que ha d’exercir les competències 
urbanístiques per fer efectiva l’aplicació i el desenvolupament del Pla especial urbanístic. En 
concret, totes les actuacions que aquestes Normes urbanístiques sotmeten a llicència o a 
aprovació municipal hauran de seguir aquest tràmit de sol·licitud, d’acord amb la legislació vigent. 

2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, si és el cas, cercarà el suport de les administracions 
competents en cada àmbit sectorial per poder portar a terme la tasca establerta al punt anterior, 
així com per arribar a garantir la gestió i transformació correctes del territori, d’acord amb el que 
determina aquest Pla especial urbanístic. 
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Capítol II. Disposicions generals 

Article 8. Llicència municipal 

Les actuacions sobre el conjunt de l’àmbit d’aquest Pla especial urbanístic estaran supeditades a 

l’obtenció de la llicència municipal en els casos que especifica l’article 179 del Decret legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. La seva tramitació i 
procés, en el cas que sigui necessari, seguiran les condicions dels articles 48, 49, 50, 51 i 180 del 
Decret esmentat, que estableixen el procediment per a l’autorització de determinades obres i usos en 
el sòl no urbanitzable. També caldrà ajustar-se a allò que explicita l’article 9 següent. 

Article 9. Garanties per a la correcta restauració ambiental i paisatgística 

Per a l’obtenció de la llicència municipal el promotor haurà d’aportar, complementàriament a la 
documentació prevista per la legislació vigent, un aval bancari que garanteixi la restauració ambiental 
i paisatgística del conjunt de l’àmbit i les seves sancions possibles. L’import d’aquest aval serà el 
corresponent al 100% del valor de les obres a garantir. Pel que fa al retorn de l’aval, això es farà 
efectiu, prèvia l’obtenció d’un certificat municipal conforme les obres estan realitzades correctament. 

En el cas de la sol·licitud de llicència municipal per a la construcció de la subestació Garraf-2, a més a 
més, el promotor haurà d’aportar la justificació tècnica que acrediti que aquesta subestació assoleix la 
funcionalitat de la subestació Garraf-1, i l’aval bancari a què es refereix aquest article haurà de 
garantir les obres de desmantellament de la subestació Garraf-1, així com la restauració de l’espai 
que actualment ocupa. 

Article 10. Infraccions urbanístiques i règim sancionador 

En relació amb la disciplina urbanística, la tipificació de les infraccions i el règim sancionador, 
s’aplicarà el que estableix el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, i de manera concreta allò explicitat al seu capítol III. 

Article 11. Avaluació d’impacte ambiental 

1. L’avaluació d’impacte ambiental en l’àmbit d’aquesta Normativa urbanística ve regulada per la 
legislació sectorial vigent. De manera concreta ens referim a: 

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

‚ Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, 
d’avaluació d’impacte ambiental. 

‚ Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental. 

Article 12. Paisatge, hàbitats i espècies d’especial protecció 

1. D’entre les tipologies paisatgístiques identificades a la zona, aquest Pla especial urbanístic 
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. 
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‚ 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 urbanístic destaca la 

màquia de garric i margalló Querco lentiscetum.

3. D’entre les espècies vegetals identificades a la zona, aquest Pla especial urbanístic destaca les 

següents: 

‚ El margalló Chamaerops humilis.

‚ El càdec Juniperus oxycedrus.

4. D’entre les espècies animals identificades a la zona, aquest Pla especial urbanístic 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 urbanístic. 

Pel que fa a la resta d’hàbitats i espècies, se seguiran les directrius de gestió i conservació que 
estableix en cada cas la legislació sectorial vigent. 

6. Els arbres aïllats enmig de la màquia s’hauran de conservar sense distinció d’espècies, sempre 
que 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. 
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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, etc. Aquestes 

operacions només seran pertinents quan es tracti de recuperar indrets degradats o ocupats per 

altra vegetació oportunista. Les plantacions lineals arbòries o arbustives, llevat de les de caràcter 

agrícola, només es permetran quan tinguin per objecte apantallar determinats usos o activitats. 

11. Resta prohibida la col·locació de rètols 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 urbanístic. 

Article 13. Protecció i manteniment dels recursos hídrics 

1. La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta Normativa urbanística es regirà, amb caràcter 

general, per la legislació sectorial vigent i, en particular, pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 

de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, i el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, 
pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

2. No seran permeses les actuacions de canalització de les zones de drenatge natural, llevat 

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

3. Resta prohibida tota activitat susceptible de provocar la contaminació de les aigües superficials i 

subterrànies. 

Article 14. Manteniment dels processos ecològics del territori 

1. L’àrea que ara es tracta forma part d’un àmbit superior inclòs dins de l’Espai natural del Garraf,
que té com a principal funció fer de connector biològic i paisatgístic entre les muntanyes del 
Garraf i el parc d’Olèrdola. És per això que totes les actuacions que, dins de l’àmbit d’aquest Pla 
especial urbanístic, 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’objecte d’apantallar les infraestructures elèctriques que el Pla 
especial urbanístic preveu, que es podran promoure en el si de l’àmbit les feixes tradicionals 
estructurades amb murs de pedra seca. 

Capítol III. Normes generals de regulació dels usos del sòl 

Article 15. Regulació d’usos amb caràcter general 

1. Al conjunt del sòl inclòs en aquest Pla especial urbanístic, i amb caràcter general, es permeten 

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

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

c) Activitats d’educació ambiental. 

d) Activitats culturals i de valorització del patrimoni etnològic. 

e) Activitats de senderisme i cicloturisme. 

f) Usos vinculats a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques. 

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

2. S’entenen com a incompatibles, amb el caràcter i vocació generals de la zona, els usos i 
activitats no especificats a l’article anterior i, de manera expressa, els que segueixen: 

a) Activitats forestals. 

b) Activitats cinegètiques. 

c) Usos recreatius i esportius que comportin un impacte significatiu en el medi, ja sigui en 
forma de soroll, fum, erosió, trepig de la vegetació o foragitament de la fauna. 

d) Aparcaments. 

3. L’establiment de qualsevol dels usos o la realització de les activitats autoritzades comportarà 
l’adopció de les mesures correctores pertinents per evitar la degradació de l’entorn i per 
aconseguir una total adequació al medi en el qual es faci. 

4. Les actuacions relacionades amb la prevenció i l’extinció dels incendis forestals en l’àmbit 
d’aquesta Normativa urbanística es regiran, de manera general, per les disposicions de la 
legislació sectorial vigent i l’autorització i les actuacions de les administracions competents. 

Article 16. Regulació general dels usos agrícoles 

1. A l’efecte d’aquesta Normativa urbanística, es consideren activitats agrícoles aquelles 
relacionades directament amb el conreu de la terra. En quedarà explícitament exclòs el cultiu de 
plantes ornamentals i de jardineria. 

2. El manteniment de les zones agrícolament actives en el moment de l’aprovació d’aquesta 
Normativa urbanística es considerarà prioritari per a la conservació del paisatge en mosaic de la 
zona i el seu context. 

3. Llevat de les zones agrícolament actives en el moment de l’aprovació d’aquesta Normativa 
urbanística, no es permetrà l’artigatge d’altres àrees en l’àmbit del Pla especial urbanístic. Cal dir 
que, per a la localització en l’espai de les zones lliurades al conreu en el moment de l’aprovació 
d’aquesta Normativa urbanística, ens remetem al que es representa al plànol I-5. 
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4. En referència a allò esmentat al punt anterior, en restaran al marge les actuacions que siguin 

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

5. En relació amb l’ús agrícola de les dejeccions ramaderes, s’aplicarà el Codi de bones pràctiques 
agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l’Ordre de 22 d'octubre de 1998. 

6. Les activitats agrícoles s’hauran de supeditar, tothora, a allò que determina el Decret 268/1996, 
de 23 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de tala 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. 

Capítol IV. Vialitat i infraestructures 

Article 17. Classificació de la xarxa viària 

Es classifica la xarxa viària en l’àmbit d’aquesta Normativa urbanística en les carreteres i els camins 

definits i regulats com es disposa a continuació: 

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

b) La xarxa viària secundària és formada pels camins de primer i segon ordre que faciliten 

l’accés públic a instal·lacions, propietats o al medi rural i natural. Cal dir que en molts casos 
es tracta de vialitat que facilita l’accés públic entre sectors situats més enllà dels límits del 
Pla especial urbanístic. 

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

A l’efecte de la seva localització en l’espai, és vàlid tot allò que es representa al plànol I-7 d’aquest 
Pla especial urbanístic. 

Article 18. Xarxa viària i accessibilitat 

1. Amb caràcter general, a la xarxa de camins és d’aplicació allò que disposen la Llei 9/1995, de 27 
de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

2. L’obertura de nous camins, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat destinada al trànsit 
rodat, només es permetrà si és prevista expressament en algun Pla especial que es pugui 
elaborar o en plans o programes de l’administració, com per exemple: programes de prevenció 
d’incendis forestals. 

3. La modificació dels perfils longitudinals i transversals dels camins ja existents, sigui quina sigui la 
seva naturalesa i titularitat, estarà subjecta a l’atorgament de la llicència municipal respectiva. En 
cap cas aquesta modificació de perfils no podrà suposar alteracions negatives de les condicions 
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paisatgístiques existents, la conformació de talussos denudats o la variació dels vessaments 

naturals. 

4. La preparació de la plataforma dels camins contemplarà l’ús de grava o altres materials triturats 
d’origen mineral, així com la formació de cunetes i trencaaigües, de manera que s’asseguri 
sempre un drenatge correcte i una integració de la infraestructura en l’entorn. 

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

sectorials aconsellin amplades superiors per raons de seguretat o de necessitat de trànsit de 

vehicles. 

Article 19. Protecció de la xarxa viària 

Les franges de protecció de les carreteres que travessen l’àmbit d’aquesta Normativa urbanística 
seran les determinades per la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, vigent durant 

l’elaboració del Pla, i pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de carreteres. Qualsevol actuació dins de la zona de servitud o d’afectació haurà de comptar, per 
a allò que estableix la Llei esmentada, amb l’autorització preceptiva del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 

Article 20. Restitució de la xarxa viària 

En el supòsit que els titulars dels terrenys hagin d’afectar la vialitat preexistent en l’execució d’obres o 
infraestructures, el promotor del Pla especial urbanístic restarà obligat a la cessió gratuïta i sense 

condicions a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en terrenys de la seva propietat, d’aquells espais 
necessaris per a la restitució de la vialitat alterada i de les seves condicions, sempre segons el que 

determinin els estudis ambientals i paisatgístics corresponents, i d’acord amb allò establert en 
aquesta Normativa urbanística. 

Article 21. Infraestructures de transformació i subministrament elèctric 

1. L’àrea podrà acollir en el seu si, i dins del subàmbit que s’especifica al plànol O-1 amb la lletra A,

una subestació de transformació que connecti les xarxes de transport i distribució de la zona, 

mitjançant les derivacions oportunes. 

2. El conjunt de l’àmbit que es contempla en aquesta Normativa urbanística podrà també admetre 
les derivacions i connexions oportunes entre la nova subestació elèctrica Garraf-2, la subestació 

elèctrica Garraf-1 ja existent, encara que amb vocació de desaparèixer, i l’actual línia de 110 kV 
Garraf-Moja que passa per la zona. Si bé les connexions amb la subestació Garraf-1 hauran de 

desaparèixer en el mateix moment que la subestació Garraf-1.

3. La totalitat de les línies i connexions esmentades a l’apartat anterior caldrà que es disposin en el 
si de l’àmbit, de tal manera que en cap cas les possibles oscil·lacions del cablejat no facin que 
s’ultrapassi el llindar establert pel Pla especial urbanístic. 

4. Pel que fa als suports de les actuals o noves línies d’alta tensió que sigui necessari emplaçar 
dins del perímetre del Pla especial urbanístic, aquests no podran superar el nombre de sis. 

Article 22. Altres infraestructures 

1. En l’àmbit d’aquesta Normativa urbanística, i al marge de les ja explicitades en aquest capítol IV, 
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únicament seran permeses les infraestructures de serveis contemplades en la regulació d’usos 
que preveuen el Pla general d’ordenació urbana municipal i la resta de la normativa sectorial 

vigent que sigui d’aplicació. 

Capítol V. Construccions 

Article 23. Definició 

A l’efecte d’aquesta Normativa urbanística, es considera construcció qualsevol obra o edificació de 
caràcter poc o molt permanent, fruit de l’activitat humana, amb independència de quin sigui el seu ús 
o funció. En tot cas, en quedaran al marge les obres de les infraestructures referenciades al capítol 
IV.

A l’efecte d’inventari de mínims, es consideraran les construccions assenyalades al plànol I-7 d’aquest 
Pla especial urbanístic, sens perjudici d’aquelles altres que en intensificació dels treballs prospectius 
es puguin localitzar i que es contemplen en l’article 24 següent. 

Article 24. Construccions conformadores del patrimoni cultural 

1. Es consideren part del patrimoni cultural en l’àmbit del Pla especial urbanístic totes les 
construccions fetes amb la tècnica de la pedra seca, generalment sense cap material de 
cimentació que les relligui. 

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

3. Queda totalment prohibit alterar, transformar, destruir, colgar, derrumbar o efectuar qualsevol 
modificació al patrimoni cultural de la zona, llevat d’aquelles actuacions que tinguin per objecte 
restaurar i recuperar aquestes construccions. Cal dir que allò que s’esmenta a l’apartat 
corresponent de la memòria informativa, així com al plànol I-7 d’aquest Pla especial urbanístic en 
relació amb els elements culturals valoritzables, no obsta per tal que es pugui procedir a 
posteriors identificacions en treballs més acurats de prospecció. 

Article 25. Obres i construccions preexistents 

1. Es consideren sota aquesta denominació totes les obres i edificacions de totxana, blocs de 
formigó, formigó o altres materials de construcció similars que es troben a la zona objecte 
d’aquest Pla especial urbanístic, i que no formen part del patrimoni cultural de la zona, les quals 
s’ajusten a l’establert a l’article 24 anterior. A l’efecte d’inventari de mínims i dins de l’àmbit del 
Pla especial urbanístic, ens servirà de referència allò grafiat al plànol I-7. 

2. Totes les obres i edificacions preexistents en el moment de l’aprovació d’aquesta Normativa 
urbanística es consideraran volums disconformes, però compatibles. Aquestes construccions 

podran ser objecte d’obres de manteniment i restauració dels elements degradats, però mai de 
cap mena d’ampliació. Quan es tracti d’actuacions que comportin actuar sobre els espais 
exteriors o de façana, es presentarà un projecte davant l’Ajuntament on s’especifiquin materials, 
colors i elements utilitzats, els quals hauran de vetllar per una bona integració paisatgística. Tot 
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això, sens perjudici dels procediments i llicències reglamentàries que també calgui obtenir del 

propi Ajuntament i, si és el cas, d’altres administracions competents. 

3. De manera específica, les edificacions i instal·lacions corresponents a l’actual subestació 
elèctrica Garraf-1 es consideraran fora d’ordenació, amb un règim d’usos transitori, fins a 
l’exhauriment del termini de la llicència provisional, de data 30 d’abril de 2004, amb què fou 
autoritzada.

Article 26. Noves obres i construccions 

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

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

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

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

Article 27. Tancaments 

En l’àmbit del Pla especial urbanístic no s’hi admet cap mena de tanca, llevat d’aquelles inherents a la 
construcció de les dues subestacions elèctriques, així com també les que es vinculin a 
infraestructures i siguin normativament necessàries per a la seguretat de les persones i de les pròpies 

instal·lacions. 

Capítol VI. Zonificació 

Secció I. Definició general de les subzones 

Article 28. Zonificació del sòl 

1. En l’àmbit d’aquesta Normativa urbanística es diferencien les subzones següents, les quals ho 
són en cadascuna de les claus 23 i 18b que estableix d’antuvi el Pla general d’ordenació urbana 
de Vilanova i la Geltrú: 

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

b) Subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals de distribució elèctrica 
lletra B.
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c) Subzona de preservació de les comunitats naturals i d’apantallament de les infraestructures 
lletra C.

d) Subzona de sistema viari, que comprèn la zona de domini públic de l’autopista C-32 i de la 
futura carretera C-15 lletra V, i subzona de reserva viària que comprèn els 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 lletra R.

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

3. La Normativa urbanística inclosa en aquest Pla especial urbanístic s’aplicarà sens perjudici 
d’aquella específica existent en determinats àmbits, com és: 

‚ La normativa relativa al sistema general de comunicacions, camins i carreteres, i les seves 

àrees de protecció, on serà d’aplicació allò que estipulen la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de 
carreteres, la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, vigent durant l’elaboració del Pla 
especial urbanístic, el Decret legislatiu 2/2009, de 26 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de carreteres, així com els articles 15, 16 i 17 d’aquesta Normativa urbanística. 

‚ La normativa relativa a les línies elèctriques d’alta tensió i les seves zones de protecció, on 

serà d’aplicació el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer. 

Secció II. Subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures elèctriques de 
transformació i distribució 

Article 29. Definició 

1. Es consideren com a subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures elèctriques de 
transformació i distribució aquells espais amb capacitat per admetre en part, o bé en la totalitat 
del seu àmbit, una d’aquestes instal·lacions. També podran acollir el pas del cablejat necessari 
per a l’entrada i sortida del subministrament. 

2. La seva delimitació apareix convenientment representada al plànol O-1 amb la lletra A.

Article 30. Usos admesos 

A la subzona de reserva per a usos vinculats a infraestructures elèctriques de transformació i 
distribució es permeten els usos següents: 

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

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

Article 31. Normativa específica 

1. Amb posterioritat a l’execució dels projectes de la subestació elèctrica de transformació i 
distribució que aquest Pla especial urbanístic preveu, els sectors dins d’aquest àmbit que en 
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resultin estalvis s’hauran de lliurar a la recuperació i potenciació de la màquia de garric i margalló, 
en tant que comunitat natural que es considera pròpia de la zona. Tot això, sens perjudici del que 
determina el Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de tala 
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. 

2. Els propis promotors de les instal·lacions elèctriques de transformació i distribució, així com el 
conjunt d’administracions competents i actuants, vetllaran per una integració paisatgística 
correcta de les infraestructures elèctriques admeses en l’àmbit del Pla especial urbanístic. 
Aquesta mimetització escènica caldrà que es consideri molt especialment en la franja de terreny 
existent entre la nova subestació a ubicar amb la clau 23/A i la carretera C-15, d’Igualada a 
Vilanova i la Geltrú, i que ensems es correspon amb la clau 23/C d’aquest Pla especial 
urbanístic. En qualsevol cas, serà de referència tot allò explicitat a l’informe de sostenibilitat 
ambiental i a l’estudi d’integració paisatgística que acompanyen de forma annexa aquest 
document.

Secció III. Subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals de distribució 
elèctrica 

Article 32. Definició 

1. Es consideren com a subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals de 
distribució elèctrica aquells espais amb capacitat per admetre el pas de les línies elèctriques 
depenents o que interconnecten les subestacions de transformació i distribució previstes en 
aquest Pla especial urbanístic. En conseqüència, l’àmbit podrà també acollir els corresponents 
suports, torres elèctriques, en el cas que les connexions siguin aèries. 

2. La seva delimitació apareix convenientment representada al plànol O-1 amb la lletra B.

Article 33. Usos admesos 

A la subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals de distribució elèctrica es 
permeten els usos següents: 

a) Usos i aprofitaments agrícoles. 

b) Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del Decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

c) Activitats d’educació ambiental. 

d) Activitats culturals i de valorització del patrimoni etnològic. 

e) Activitats de senderisme i cicloturisme. 

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

Article 34. Normativa específica 

1. El pas per l’àmbit de les línies elèctriques, en el cas de fer-se pel medi aeri, s’ajustarà a allò 
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establert a l’article 21, punt 4, d’aquest Pla especial urbanístic, pel que fa al nombre de suports. 
Aquests suports que calgui implantar per al pas de les esteses elèctriques hauran de minimitzar, 
tant com sigui possible, l’ocupació del terreny, sempre d’acord amb les millors tecnologies 
disponibles. 

2. És d’aplicació tot allò explicitat a l’article 16 d’aquest Pla especial urbanístic. 

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

4. En el cas de camins o accessos a usos que acabin finiquitant, la vialitat corresponent també 
caldrà que cicatritzi, mitjançant actuacions dutes a terme per la promotora de la implantació de la 
subestació elèctrica Garraf II, en bé de la recuperació de la comunitat de màquia de garric i 
margalló.

5. Les activitats d’educació ambiental o culturals i de valorització del patrimoni etnològic, així com la 
pràctica del senderisme i el cicloturisme, només es podran portar a terme seguint la vialitat 
existent.

Secció IV. Subzona de preservació de les comunitats naturals, de manteniment de les activitats 
agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructures 

Article 35. Definició 

1. Es consideren com a subzona de preservació de les comunitats naturals, de 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 amb 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 admesos 

A la subzona de preservació de les comunitats naturals i d’apantallament de les infraestructures es 
permeten els usos següents: 

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. 
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e) Activitats de senderisme i cicloturisme. 

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

les obres públiques. 

Article 37. Normativa específica 

1. Les administracions competents i actuants vetllaran pel desenvolupament òptim al sector de la 

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

amb l’objectiu d’emmascarar infraestructures i construccions. 

2. En relació amb l’espai ocupat avui en dia per la subestació Garraf-1, l’exhauriment de la llicència 
provisional que permeté la seva construcció ha de comportar l’assumpció o reubicació de la seva 
funcionalitat dins de l’àmbit de la nova subestació elèctrica a instal·lar amb la clau 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 de l’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. Tots els programes, mesures o actuacions de preservació i recuperació de les comunitats 

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

5. L’activitat agrícola només serà permesa en aquelles noves feixes o terrasses que responguin als 
criteris enunciats al punt 1 anterior. 

6. El pas per l’àmbit de les línies elèctriques, en el cas de fer-se pel medi aeri, s’ajustarà a allò 
establert a l’article 21, punt 4, d’aquest Pla especial urbanístic, pel que fa al nombre de suports. 
Aquests suports que calgui implantar per al pas de les esteses elèctriques hauran de ser aquells 
que minimitzin l’ocupació del terreny, d’acord amb les tecnologies disponibles i amb l’actuació a 
realitzar.

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

la construcció d’infraestructures. També aquells accessos que corresponguin per al servei de les 
instal·lacions que el Pla especial urbanístic preveu o l’àmbit de les quals abraça. En tots els 
casos, però, el nou viari s’ajustarà al que determinin els estudis ambientals i paisatgístics 

corresponents, així com a allò explicitat a l’article 18 d’aquesta Normativa urbanística. Cal dir que 
la seva reposició és de caràcter obligatori, segons estableix l’article 20 d’aquest Pla especial 
urbanístic. 

8. Les activitats d’educació ambiental o culturals i de valorització del patrimoni etnològic, així com la 

pràctica del senderisme i el cicloturisme, només es podran portar a terme seguint la vialitat 

existent.
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Secció V. Subzones de sistema viari i de reserva viària 

Article 38. Definició 

1. Es considera com a subzona de 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 especial urbanístic, 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 com a 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 apareix convenientment 
representada al plànol O-1 amb les lletres V i R, respectivament. 

Article 39. Usos admesos 

Els usos admesos a les subzones de sistema viari i de reserva viària són: 

a) El pas aeri de xarxes elèctriques, amb les limitacions que fixen la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres, vigent durant l’elaboració del Pla especial urbanístic, 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 especial urbanístic, i en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
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Regulació transitòria 

Dins de l’àmbit del Pla especial urbanístic i al sud de l’autopista C-32 s’hi emplaça en l’actualitat la 
subestació elèctrica Garraf-1. Aquest equipament fou construït segons una llicència provisional de 
data 30 d’abril de 2004, d’acord amb un conveni previ entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU, segons el qual aquesta es comprometia al seu 
desmantellament en un període no superior als 10 anys d’ençà de la signatura de l’acord, en data 3 
de novembre de 2003. 

En aquest sentit, l’exhauriment de la llicència provisional que permeté la seva construcció ha de 
comportar l’assumpció o la reubicació de la seva funcionalitat dins de l’àmbit de la nova subestació 
elèctrica Garraf-2. En el seu moment, s’haurà de tramitar i executar una proposta de restauració 
paisatgística, per tal de recuperar i deixar l’espai ocupat actualment per la subestació Garraf-1, el més 
semblant possible al d’origen, és a dir, a un espai dedicat en la seva totalitat al cultiu de la vinya. 

Mentre això no passi, tant les edificacions com les instal·lacions i els usos d’aquesta subestació 
Garraf-1 restaran fora d’ordenació, atès que el Pla general d’ordenació urbana del municipi de 
Vilanova i la Geltrú preveu, en el seu article 90, la regulació urbanística d’una única subestació 
elèctrica a la zona. 

(11.126.019)
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