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IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT 

Expedient Núm.: UDPH2013001973 
Peticionari: Oficina Territoriar d'Avaluació Ambiental. 
Procediment: Sol,licitud de document de referencia. 
Assumpte: lnforme previ MPPGO per a incorporar I'ús d'infraestructures electriques a la 
parceIda 25, polígon 6 i MPEO de I'espai de les subestacions "garraf-I" i "Garraf-2" i les 
seves línies de transport. 
Terme Municipal: Vilanova i la Geltrú 

MARC LEGAL. 

Aquest informe s'emet d'acord amb la so1.licitud efectuada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, en compliment de I'article 9 de la Llei 912006, d'avaluació ambiental de plans i 
programes, i de I'article 15 de la Llei catalana 612009, de 28 d'abril, d'avaluaci6 ambiental de 
plans i programes, en el marc legal establert en els articles 106 i 115 del Decret 30512006, 
pel qual s'aprova el Reglament d'urbanisme. L'article 106 regula el contingut de I 'avan~ de 
I'instrument de planejament i ,  el 115, el procediment de I'avaluaci6 ambiental dels plans 
urbanístics. En concret, I'apartat (d) de I'article 106 regula la necessitat de presentar un 
informe ambiental preliminar en els casos en que I'instrument de planejament estigui sotmes 
a avaluació ambiental, per tal que I'6rgan ambiental pugui determinar I'arnplitud, el nivell de 
detall i el grau d'especificació de I'informe de sostenibilitat ambiental. 

L'objectiu d'aquest informe és donar contingut al vector aigua del document de referencia 
que ha d'emetre el Departament de Territori i Sostenibilitat, a instancies de I'6rgan promotor. 

Cal tenir en compte el marc legal europeu establee per la Directiva Marc de /'Aigua 
(2000/6b/CE) (DOCE, 200Q) (en endavant, OMA) transposada a I'ordenament jurídic estatal, 
en el text refós de la Llei d'aigijes 112001 de 20 de juliol, mitjangant I'article 129 de fa Llei 
62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscafs, administratives i de I'ordre social (BOE 
núm. 313, de 31 de desembre de 2003). Aquesta nomativa estableix un marc &actuació 
comú en la gestió de I'aigua a tots els Estats membres de la Unió Europea. L'aigua deixa de 
ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element basic dels 
ecosistemes hídrics, i pa& fonamental per al sosteniment &una bona qualitat ambiental que, 
alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa, els aspectes biologics, i també els 
hidromorfologics, penen rellevancia en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb 
els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substancies prioritaries o contaminants 
tóxics i persistenDs(a1guns; de nova inclusió). La OMA proposa la regulació de /'Ús de I'aigua 
i dels espais associats a partir de la capacitat que aquests tenen per suportar diferents tipus 

-de pressions i impactes. D'aquesta manera, es pretén promoure i garantir I'explotació i' ús 
del medi de manera responsable, racional i sostenible. 

Al document IMPRESS redactat dins del marc d'aplicació de la Directiva Marc no es defineix 
el nivell #Estat Ecoldgic de la massa d'aigua al tram d'estudi De totes maneres s'hauran 
d'adoptar mesures i actuacions que vagin encaminades a obtenir el bon Estat Ecologic 
abans del 22 de desembre de 2015. 
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ANTECEDENTS I DOCUMENTACIO ADJUNTA 

S'adjunta la sol.licitud de document de referencia per a la redacció de I'informe de 
sostenibilitat ambiental del següent document: 

MPPGO per a incorporar I'ús d'infraestructures electriques a la parcet4a 25, polfgon 
6 i MPEO de I'espai de les subestacions "garraf-1" i "Garraf-2" i les seves línies de 
transport 

La documentació de les propostes de planejament es troba al següent en lla^: 

' Aquesta documentació wnsta de: 

r Document d'avan~ dels plans 
PlAnols 

DOMINI PUBLEC HLDR~JLIC, ZONA DE POLlClA C ZONA M: SERVITUD 

Les lleres públiques mes destacades d'aquest municipi són el tarrent Ben Parellada, el 
torrent de la Piera, el torrent &e la Pastera, el torrent de Sant Joan i el torrent de Santa 
Maria. 

Tat com Les defineíx I'article 5 del TRLA, les lleres de domini privat són aqueiles per on hi 
discorre ocasionalment aigua de pluja i, des del seu arigen, travessen només finques 
particulars. 'pel que fa a les obres i actua~ions que s'autoritzen en aquestes lleres, s'aplicara 
el que s'estableix a I'article 5 de1 TRLA. 

L'article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lieres 
públiques, i estableix que; entota laseva extens¡@ longitudinal, els margesestan subjectes 
s 

a) una zona de servitud de 5 m d'amplada per a Ús públic, regulada al RDPM 

b) una zona de policia de 100 m d'amplada on es condidonara I'Ús del sol i de les activitats 
que s'hi desenvolupin 

La zona de servitud té les finalitats ektablertes a I'article 7.1 del RDPH, i ha de quedar liiure 
de qualsevol construcció i edificaci6, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol 
actuacib en zona. de servitud estara sotmesa al que s'especifica a I'article 7.2 deli RDPH. La. 
plantad6 especies arb~ries en aquesta zona requerira I'autorització de.l'ACA. 

Per realitzar obres en zona de  olic cia de lleres cal disposar de I'autorització de.l'ACA, a no 
ser que el Pla d'ordenació Urbana correswnent, o d'altres figures d'ordenament urbanístic o 
plans d'obres de I'Administració, hagin estat ja informats per I'ACA i s'hagin recollit les 
previsions formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es 
regrran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH. 

En qualsevol cas, totes les obres que s'hagin de realitzar en zona de domini ~úb l ic  hidraulic 
caldra que tinguin I'autorització expressa d'aquest Organisme, fora dels casos en que 
I'informe exclogui expressament aquesta necessitat. 
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Guies tecniaues de I'ACA: 

- Tant les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fabrica en 
camins rurals, i les seves mod~ficacions, guals, etc), com els encreuaments de conduccions 
o serveis sota lleres, caldra que es facin d'acord amb el document tecnic redactat per I'ACA 
"Guia tecnica. Recomanacions tecniques per al disseny d'infraestructures que 
interfereixen amb I'espai fluvial". 

- Els c&lculs hidrologics i hidrhlics es faran d'acord amb el que estableix el document tecnic 
"Guia tecnica. Recomanacions tecniques per als estudis d'inundabilitat d'ambit locaf', 
aprovat per I'ACA. 

Per tes caracteristiques del projecte no es preveu que aquest tingui cap afecció en relació a 
kabastament d'aigua. 

SANEJAMENT 

Per les caracteristiques del projecte no espreveu que aquest tingui cap afecció en relació a 
['abastament d'aigua. . 

HIDROLOGIA-HIDR~JLICA. INUNDABILLTAT 

Cal que ['Ajuntament demostri la compatibilitat del creixement urbanístic planificat d'acord 
amb el que estableixen la Llei d'urbanisme en el seu article 6 -"Directriu de preservació front 
als riscs d'inundacio, i el Decret 30512006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme, en les seves Disposicions Transitories Primera -"Aplicació de la directriu 
de protecció front als riscos d'inundacM en el cas de planejament general no adaptat" , i 
Segona -"Estudis d'inundabilitat en cas de manca d'instrument de planificació hidrhulica 
aprovat" . 

En cas que, per demostrar I'esmentada compatibilitat, sigui necessari redactar un estudi 
d'inundabilitat, cal que aquest es faci d'acord amb la "Guia thcnica. Recomanacions 
tecniqpes per als estudis d'inundabilitat d'ambit local" (Agencia Catalana de I'Aigua. Marc 
2003). 

En funció de quines siguin les caracteristiques de la llera, sera necessari tenir en compte la 
influencia del transport solid sobre la lamina d'aigua. Per a la seva valoració, I'estudi es 
presentara en format paper i CD (incloent l'arxiu executable HEC-RAS), i amb definició 
mínima 1:1.000. 

AFECCIONS MEDIAMBIENTALS 

Les actuacions del planejament hauran de fer-se d'acord amb els "Criteris d'intervenció del 
espais fluvials publicats", redactats per I'ACA el marG de 2002 i publicats a la seva pagina 
web. 



.. -- "- CONCLUSIONS 

-. .- S'emet el present informe per tal que les consideracions que es fan en relació al domini 
públic hidraulic, la zona de policia de lleres, la zona de servitud, I'abastament d'aigua, el 
sanejament, les afeccions ambientals i la inundabilitat s'incloguin a la figura de planejament 
que posteriorment valorara I'Agencia Catalana de I'Aigua. 

Pel €al de donar compliment a la Directiva Marc de I'Aigua, I'informe de sostenibilitat 
ambiental elaborat a partir del document de referencia, haura d'adaptar-se a les disposicions 
que es derivin de Paplicació de la Directiva Marc i, en particular, al Pla de gestió del districte 
de conca.fluvial de Catalunya, aprovat el 23 de novembre de 2010 (Decret 18812010, DOGC 
26.1 1.2010). 

En tot cas, el domini públic hidraulic no computara a.-efectes,~de.repa~~iment de &mQues i 
beneficis. 

El t6cnic de les Demarcacions El Cap de la Unitat de Gestió El Cap de la Demarcació 
Territorials de Tordera-Besos del Domini PÚbBc Hidraulic de Territorial de Llobregat-Foix i 
i Llobregat-Foix la Demarcació Llobregat-Foix Tordera-Besos ,. 

Barcelona, 29 de maig de 201 3 

Aquest document inmrpora Ia'firma digital avanpda i Is seva ubicacidesta al servidor amb nomMabracal2 de laseu Central de I'Agencia Catalana 
de I'Aigua. 
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