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Identificació de I'expedient 

Informe tecnic relatiu a I'expedient UDPH2013001848 d'afeccib a aqiiifers classificats, zones 
vulnerables o sensibles en relació a la modificaci6 del Pla Especial d1Ordenacib de I'espai de 
les SSEE "Garraf-I" i "Garraf-2" i les seves línies de transport al TM de Vilanova i la Geltrlj 

' sol.licitat per Endesa. 

Antecedents 

El 30 d'abril de 2013 va tenir entrada en el registre de la demarcaci6 territorial de Barcelona 
de I'Agencia Catalana de I'Aigua, per part &ENDESA, la sol.licitud d'informe en relaci6 a 
I'article 48 del Text Refós de la Llei dlUrbanisme del Pla Especial d'ordenacid d e  I'espai de 
les SSEE "Garraf-I" i "Garraf-2" i les seves Iinies de transport al TM de Vilanova i la Geltrú. 

Es va adjuntar la següent documentació: 

Dossier d'afectació a aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles 
declarades. 

Les instal~lacions de les SSEE i llnies de transport es troben ubicades als Pollgon 5 
Parcel-les 2, 9006, 40 ; Polígon 6 Parcel-les 25 i 901 1; Polígon 7 Parcel-les 24 i 9003 del TM 
de Vilanova i la Geltrú. 

Les coordenades UTM d'ubicaci6 son: 

X: 393.000 
Y: 4.568.000 
z: 110 

Consideracions thcniques 
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- Fora dels aquífers classificats al Decret 32811888, d ' l l  d'octubre, pel qual 
s'estableixen normes de protecció i addicionals en materia de procediment en relacib 
amb diversos aqüifers de Catalunya. 

- Fora de les zones vulnerables en relaci6 amb la contaminacib de nitrats procedents 
de fonts agriries (DECRET 28311998 de 21 d'octubre, DECRET 47612004 de 28 de 
desembre, Acord GOVI I 2812009, de 28 de juliol) 

Per altra banda, les instal-lacions objecte de I'informe , no es troben dins dels espais 
contemplats al Pla d'Espais d'lnteres Natural (PElN), Xarxa Natura 2000, Zones Humides de 
I'I nventari. 
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Per tal de no produir cap afecció a les aigaes subterranies el material de les cimentacions no 
haura de portar eternents susceptibles de produir contaminació per lixiviació, o per altres 
vies de transmissio. En cas de que els convertidors de potencialtransformadors o algun altre 
element posseeixin elements contaminants, les tasques de manteniment i instal~lacio 
s'hauran de dur amb una cura extrema per tal d'evitar possibles vessaments d'oli, essent el 
peticionari responsable de garantir aquest aspecte. 

D'acord amb la documentació presentada, I'empla~ament previst per a les instal-lacions 
s'ubica fora de Zona de Policia de lleres públiques. 

Conclusions 

En conclusib, de conformitat amb tot l'exposat, i examinada la documentació presentada, 
s'informa en relaci6 a I'Article 48.l .e del Decret Legislatiu 112010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei dlUrbanisme, el següent: 

La modificació del Pla Especial d10rdenaci6 de I'espai de les SSEE "Garraf-I" i "Garraf-2" i 
les seves linies de transport, i ubicada als Polígon 5 Parcel-les 2, 9006, 40; Poligon 6 
Parcel-les 25 i 901 1; Polígon 7 Parcel-les 24 i 9003 del TM de Vilanova i la Geltrú, es troba 
fora dels aqüífers classificats al Decret 32811 988, d ' l  1 d'octu bre. 

S'ha observat tambb que aquest empla~ament esta situat fora de lleres públiques, Zona de 
Servitud i Zona de Policia. Aixi doncs, no caldra I'autoritzacio de I'Agencia Catalana de 
I'Aigua per la realització d'obres en-Zona de Policia. 

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

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

En cas de que per realitzar la connexió a la xarxa (així com qualsevol altre tipus d1actuaci6), 
sigui necessari executar algun creuament sobre el Domini Phblic Hidraulic, o actuació en 
Zona de Policia de lleres, sera necessari disposar prhviament de la corresponent 
autorització d'obres, d'acord amb tot I'establert al RD 84911986, d1?1 d'abril (RDPH). 
L'expedient serh instru'it per IIAg&ncia Catalana de I'Aigua, obtenint-se la corresponent 
autorització per part de IIOrganisme Hidraulic Competent. 

El present informe no eximeix al peticionari de 110bligaci6 d'obtenir les oportunes 
autoritzacionslinformes que poguessin ser necessaries d'altres Organismes de 
I'Administració Central, Autondmica o Local, en especial les relacionades amb els aspectes 
mediambientals i paisatgistics. 
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Així mateix aquest informe no comporta cap autoritzacib. 

Vist i plau: 

El tecnic de les Demarcacions El Cap de la Unitat de GestiCI El Cap de la Demarcació 
Territorials de Tordera-Besos del Domini Públic Hidraulic de Territorial de Llobregat-Foix i 
i Llobregat-Foix la Demarcació Llobregat-Foix Torde.ra-Besbs , . 

L, 

Emilio Sanchez Pablo 

Barcelona, 9 d'octubre de 201 3 

Aquest document incorpora la firma digital avanqada i la seva ublcacib  es^ al servidor amb nom Mabracal2 de la Seu Central de I'Agencia Catalana. 
de I'Aigua. 
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