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1. OBJECTIUS 
 
L’objectiu del present informe és establir les bases sobre les que s’ha de fer 
l’ordenació de l’espai on s’implanten o s’han d’implantar les subestacions “Garraf-
1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport i interconnexió, de tal manera que es 
tinguin en consideració els seus actuals valors naturals i paisatgístics. 
 
Des del punt de vista del que és l’ajustament als textos normatius, el guió que se 
seguirà és aquell poc o molt explicitat a l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. En qualsevol cas, cal 
tenir present que l’especificitat del projecte que s’avalua farà en ocasions difícil 
seguir un índex preestablert, més si considerem que els enunciats de l’esmentat 
article han estat concebuts per altres tipus de planejaments molt distints al que 
ara es proposa. 
 
Un aspecte també important i que en tot moment s’ha de considerar és que en 
l’inici d’aquests treballs hi ha la conveniència –així reconeguda pel planejament 
urbanístic superior, el qual ja va preveure al seu moment les necessitats 
energètiques derivades del creixement urbanístic i desenvolupament industrial de 
les comarques del Garraf i el Baix Penedès– de situar al sector una subestació 
elèctrica i les corresponents línies de transport. Ara més que mai, doncs, 
manteniment del potencial socioeconòmic de la regió i preservació dels valors 
naturals del territori han d’anar plegats i ser objectiu comú del planificador. Cal dir 
d’antuvi que si bé és del tot evident que en determinats sectors la pèrdua de 
qualitat ambiental es presenta com a inevitable, en d’altres tanmateix caldrà que 
es promoguin sinèrgies d’efectiva conservació i, fins i tot, millores substancials de 
l’escenari ambiental i paisatgístic.  
 
Aquest informe de sostenibilitat ambiental ha d’assegurar en conseqüència que la 
disposició de la subestació elèctrica que es preveu, la integració d’aquella a hores 
d’ara ja establerta així com les corresponents línies de transport i interconnexió, 
es faci amb les millors garanties possibles per l’entorn de la zona. 
 
Ja per últim, i per raó d’allò ja explicitat a l’apartat d’antecedents i justificació del 
propi document urbanístic del Pla especial, recordem que els treballs d’avaluació 
de l’impacte ambiental han de deixar al marge el sector a ocupar per l’estació de 
transport de 400 kV que Red Eléctrica de España, S.A. preveu també ubicar a la 
zona. 
 

Amb tot, atenent la rellevància d’alguns impactes en el que és el marc escènic del 
sector, es tindrà ben present la incidència del conjunt d’infraestructures en el que 
són les tasques de restauració i integració paisatgística, les quals es tractaran en 
un document diferenciat. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE LA NOVA SUBESTACIÓ 

ELÈCTRICA “GARRAF-2” 
 

2.1 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 3,5 m al costat de muntanya i un altre de 
3 m amb la planta de REE que es troba a ponent. 
 
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. Planta general de la subestació transformadora “Garraf-2”, extreta del projecte presentat per l’empresa promotora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
 

 

Escala aprox.: 1/300 
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FIGURA 2. Seccions transversal 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 
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2.2 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 1. Imatge del tancament perimetral que es preveu a la nova subestació 
transformadora “Garraf-2”. 
 

 
 
 
 
 
 

2.3 Drenatges i sanejament 

 
La xarxa de recollida d’aigües pluvials constarà d’una doble xarxa de desaigua, 
l’una formada per tubs perforats col·locats en el fons de rases de graves i 
reblertes de material filtrant, i una segona que recull i condueix  les aigües 
d’escorrentia procedents de la coberta i dels embornals situats en els vials. A més 
s’acompleix que l’explanació del terreny la pendent transversal  no sigui inferior al 
0.5%.  
 
La doble xarxa de recollida d’aigües tindrà una única sortida a un pou de registre 
que es troba a l’extrem sud de la subestació, posteriorment aquesta aigua es 
canalitzarà fins a les feixes que es faran a l’oest de la subestació de REE, ja 
existent, com a part de la restauració paisatgística (veure a continuació la figura 3. 
Drenatges i sanejament de la subestació transformadora “Garraf-2”, extreta del 
projecte presentat per l’empresa promotora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.). 
 
Pel que fa a l’abastament d’aigua, aquest es farà mitjançant un dipòsit soterrat, 
bàsicament per proveïment dels serveis sanitaris. En relació a les aigües fecals, 
aquestes es recolliran en una fossa sèptica que haurà de ser buidada de forma 
periòdica mitjançant cuba. 
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FIGURA 3. Drenatges i sanejament de la subestació transformadora “Garraf-2”, extreta del projecte presentat per l’empresa promotora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
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FIGURA 4. Obra civil del drenatje de sortida de la nova subestació transformadora “Garraf-2”, extreta del projecte presentat per l’empresa promotora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
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2.4 Lluminàries 

 
Respecte a les lluminàries, en trobem de dues menes: 
 

a) Fanals de delimitació del perímetre del recinte, amb suport d’acer galvanitzat 
de 3 m d’alçada, 

b) Llums d’accés a edificis, ancorats sobre la façana. El braç també és d’acer 
galvanitzat, de 0,5 m d’alçada i 60 mm de diàmetre.  

 
Val a dir que les làmpades són sempre de vapor de sodi d’alta pressió, de 100 W 
de potència i de diàmetre 500 mm. També en tots els casos la meitat superior del 
globus és opaca. 
 
 
IMATGE 2. Lluminàries perimetrals i d’edifici a instal�lar a la nova subestació “Garraf-2”. 
 

 

 

 

 

 
En referència a les estructures i suports que es troben a l’interior de la subestació, 
es calcula que aquestes tindran alçades que oscil·laran de forma aproximada 
entre els 7 m i els 16 m, sempre en relació a les respectives plataformes damunt 
les quals s’aixequin.    

                                                                                                                                                                                                                                                 
Per finalitzar, resta dir que s’han pres les mesures necessàries per estar en 
compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
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3. 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 –en el qual el factor socioeconòmic i la incidència 
paisatgística adquireixen una rellevància significativa– ens obliguen a considerar 
per alguns vectors àrees d’estudi lleugerament superiors. 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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4. DESCRIPCIÓ I CARACTERITZACIÓ DEL MEDI 
 

4.1 El medi físic 

 

4.1.1 La climatologia 

 
A partir de les dades obtingudes del Servei Meteorològic de Catalunya 
corresponents a Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, així com també dels 
registres recollits anteriorment pel Servicio Meteorológico Nacional –i 
corresponents a l’embassament de Foix i Cubelles–, hom efectua una breu 
descripció de diferents variables climatològiques del sector com són la 
temperatura, les precipitacions, la humitat i la direcció i velocitat del vent.  
 
Les precipitacions mitjanes mensuals de les quatre zones estudiades presenten 
una bona correlació, de manera que els màxims pluviomètrics esdevenen en tots 
els casos al llarg de la tardor –mesos de setembre-octubre. Tanmateix és a la 
primavera quan es dóna la màxima variabilitat entre les diferents zones. Els 
mínims relatius de precipitacions són a l’estiu –juliol i agost– i durant l’hivern –
febrer i març.  
 
Cal destacar, però, que la precipitació anual en totes les zones volta els 550 mm, 
amb un repartiment mensual característic de les àrees de clima mediterrani. 
 

TAULA I. Precipitacions mitjanes mensuals –en mm– a les diferents localitats de les que 
es disposa de dades (s’especifica el període de registre). 
 

Mes 
Vilanova i la G. 

(1994-02) 
St. Pere de 

Ribes (2000-02)  
Cubelles      
(1934-57) 

Pantà Foix   
(1924-87) 

gener 38,1 15,8 37,8 42,6 

febrer 9,9 11,1 32,2 36,7 

març 16,8 36,6 45,8 50,0 

abril 40,3 47,9 40,5 44,7 

maig 31,2 50,3 51,3 56,4 

juny 21,2 34,1 37,8 37,5 

juliol 17,8 31,4 25,1 30,3 

agost 54,7 52,5 51,4 51,1 

setembre 73,1 88,2 71,9 75,4 

octubre 67,8 97,7 97,3 83,7 

novembre 45,0 59,6 49,8 53,8 

desembre 55,7 72,7 43,9 44,8 

Total any 471,6 597,9 584,8 607,0 
 
 
FIGURA 5. Precipitacions mitjanes mensuals a les diferents localitats, segons dades de 
la Taula I. 
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Pel que fa a les temperatures, les mitjanes mensuals de Vilanova i la Geltrú i Sant 
Pere de Ribes mostren una clara tendència estacional típica dels climes 
temperats, amb estius càlids (20-25º C) i hiverns suaus (8-12º C). 
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Tal vegada la temperatura mitjana mensual de Vilanova i la Geltrú és 
lleugerament més elevada –de l’ordre de 2-4º C– que la de Sant Pere de Ribes, 
denotant la seva proximitat al mar el qual actua com un amortidor tèrmic. 
 
 
TAULA II. Temperatures mitjanes mensuals –en ºC– a les diferents localitats de les que 
es disposa de dades (s’especifica el període de registre). 
 

Mes 
Vilanova i la G. 

(1994-02) 
St. Pere de Ribes 

(2000-02) 

gener 11,0 8,8 

febrer 11,9 10,5 

març 13,8 12,9 

abril 15,1 13,6 

maig 18,7 17,3 

juny 22,6 21,7 

juliol 25,2 23,1 

agost 26,2 23,4 

setembre 22,7 20,2 

octubre 19,5 17,5 

novembre 14,6 11,9 

desembre 11,6 9,4 

Total any 17,6 15,9 
 

 

 

 

 

FIGURA 6. Temperatures mitjanes mensuals –en ºC– a les diferents localitats, segons 
dades de la Taula II. 
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En relació a la higrometria, la humitat relativa mitjana mensual de Vilanova i la Geltrú 
i de Sant Pere de Ribes, tot i la gran variabilitat que hi pugui haver entre el dia i la nit 
–atès la seva dependència en gran mesura de la irradiació solar–, mostra una 
tendència més o menys homogènia al llarg de l’any. Aquesta humitat relativa té uns 
valors que es troben al voltant del 70-80 %. 
 
De l’observació de les dades cal destacar un mínim d’humitat relativa durant l’estiu i 
un màxim al llarg de la tardor. La situació geogràfica de les dues localitats, properes 
a la Mediterrània, esdevé un factor determinant que fa que els valors d’humitat siguin 
elevats comparats amb els valors que es poden obtenir en zones de més cap a 
l’interior. 
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TAULA III. Humitat relativa mitjana mensual –en %– a les localitats Vilanova i la Geltrú 
i Sant Pere de Ribes (s’especifica el període de registre). 
 

Mes 
Vilanova i la G. 

(1994-02) 
St. Pere de Ribes 

(2000-02) 

gener 74 78 

febrer 74 74 

març 75 75 

abril 73 75 

maig 76 75 

juny 73 67 

juliol 74 69 

agost 75 74 

setembre 73 78 

octubre 76 81 

novembre 73 75 

desembre 75 76 

Total any 74 75 
 
 
FIGURA 7. Humitat relativa mitjana mensual a les localitats de Vilanova i la Geltrú i 
Sant Pere de Ribes, segons dades de la Taula III. 
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Ja per últim i pel que fa al règim de vents –aspecte aquest significatiu si 
considerem la naturalesa del projecte que ara es tracta–, la direcció predominant 
a la zona d’estudi1 té una component nord, amb valors de freqüència del 12,2 % 
en la component N-NE i valors del 7,7 % en la component NW. També s’hi 
manifesta un règim de brises de marinada que ve del sud amb una freqüència del 
7,5 %. En conseqüència, existeix una direcció principal dels vents que esdevé 
nord-sud, malgrat l’aparent barrera orogràfica que pot representar el massís del 
Garraf. 
 
En relació a la velocitat mesurada, s’observa clarament que els vents més forts 
tenen una component del NW, amb una velocitat mitjana de 5,6 m/s corresponent a 
una tramuntana, en sentit ampli –i coneguda localment com a mestral o cerç. 
 
 
TAULA IV. Velocitat i direcció del vent a l’estació del municipi del Vendrell (període de 
registre 2000-02). 
 

Direcció  Direcció dominant del vent (%)  Velocitat del vent (m/s) 

N 7,1 1,8 

NNE 12,2 2,3 

NE 7 2,7 

ENE 3,2 2,6 

E 2 2,7 

ESE 2 3,1 

SE 3,4 3,5 

SSE 6,4 3,4 

S 7,5 3,6 

SSW 4,8 3,4 

SW 5,1 3,9 

WSW 3,1 3 

W 3,4 2,4 

WNW 4,8 4,6 

NW 7,7 5,6 

NNW 4,1 3,2 

                                            
1 L’estació meteorològica gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya que proporciona el vent més representatiu 
d’aquesta zona és la ubicada al municipi del Vendrell, on es mesura el vent a una altura de 10 m per damunt del terra. 
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FIGURA 8. Direcció dominant del vent –en % de freqüència– segons dades de la Taula 
IV. 
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FIGURA 9. Velocitat dominant del vent –en m/s– segons dades de la Taula IV. 
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4.1.2 El soroll 

 
El soroll a la zona d’estudi presenta importants variacions que venen 
condicionades pel pas de l’autopista C-32 del Garraf i –molt especialment– de la 
carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú. Així doncs, segons quina sigui la 

proximitat a aquesta via o en funció dels elements orogràfics que ens puguin 
apantallar, el soroll que es percebi podrà experimentar diferències significatives. 
 
De manera concreta, a partir de les mesures preses amb sonòmetre model CEL-
328, hom ha obtingut nivells sonors de fons que puntualment baixen a poc més de 
40 dBA en indrets prou distanciats de la carretera i degudament ocultats per 
l’orografia, i altres que poden arribar –i fins i tot superar– als 80 dBA junt a 
aquesta via i davant trànsit intens de camions. 
 
A la taula que segueix hom hi troba relacionats els punts on s’han pres les 
mesures així com els nivells sonors obtinguts. 
 
 
TAULA V. Nivell de pressió sonora en diferents punts de la zona d’estudi (mesures fetes 
en dia i horari laborable, llevat que s’especifiquin altres condicions). 
 

Punt de 
mesura 1 LAeq, 15 Consideracions 

 A 70-80 

Molt variable, en funció del trànsit  B   62-66 

 C 48-53 

 D 

48-50 Mesures preses a migdia 

44-45 Mesures preses entre les 20 h i 
les 21 h. 

40-42 Mesures preses entre les 0 h i 
les 1 h 

 
(1) Per a la localització en l’espai dels punts de mesura, vegeu el PLÀNOL I-4. MEDI FÍSIC – 

PUNTS DE MESURA DE SOROLL. 
 
 

4.1.3 El marc físic 

 
Els terrenys analitzats es troben al peu de la serralada litoral catalana, en el marge 
meridional del bloc calcari del massís del Garraf. Aquest massís constitueix el sector 
més meridional del bloc tectònic, que passa després a desmembrar-se en petits i 
diferents sub-blocs. 
 
De manera concreta, el sector es contextualitza entre els contraforts que dibuixen 
el Montgròs –per llevant– i els relleus del Mas de l’Artís –per ponent. Es tracta de 
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relleus força regulars en primera instància, creuats pel torrent transversal que 
baixa de les proximitats del terme de Canyelles de direcció gairebé nord-sud. 
 
A través d’aquesta vall s’ha establert la comunicació per carretera entre Vilanova i 
la Geltrú i Vilafranca del Penedès, connectant per tant tots els fluxos entre la 
comarca del Garraf i el territori penedesenc.  
 

Materials estratigràfics 
 
La columna estratigràfica efectuada a la carretera C-15 que uneix Vilanova i la 
Geltrú amb Vilafranca del Penedès, entre l’autopista C-32 i el poble de Canyelles, 
està formada per una associació de fàcies d’edat Cretàcic Inferior (Mesozoic) 
compresa entre els estatges que van des del Valangià (138,5 milions d’anys) fins 
a l’Aptià (112,5 milions d’anys).  
 
El conjunt està format per materials carbonatats d’origen marí, fortament 
tectonitzats. Tal vegada, dintre de la sèrie estratigràfica, es poden diferenciar les 
següents fàcies sedimentàries:  
 

• Calcàries massives mal estratificades (mudstones) de tonalitats grises, 
amb algunes restes de mol·luscs i foraminífers planctònics (miliòlids) mal 
desenvolupats. Comprenen sobretot la base de la sèrie estratigràfica i 
s’atribueixen, segons el mapa geològic de l’IGME2, al Valangià Superior. 

 
 

                                            

2 Instituto Geológico y Minero de España, Hoja  447: Villanueva y Geltrú. Segunda serie. 1973. 

IMATGE 3. Les calcàries massives constitueixen la major part del substrat de la zona. 
 

 
 
 

• Alternança de bretxes carbonatades i calcàries massives amb petits 
fragments de rudistes i mol·luscs, atribuïdes, segons l’IGME, al Barremià. 
Cal destacar que entre els paquets de bretxes carbonatades, n’alternen 
altres de potències decimètriques –màxim 1-1,5 m– de margues ocres amb 
nòduls carbonatats. Entre els contactes d’aquests materials, sovint 
fortament tectonitzats, es desenvolupen processos de carstificació 
importants i circulació de fluids amb la formació de cristal·litzacions de 
calcita i altres mineralitzacions tals com òxids de ferro (limonita) i de 
manganès (pirolusita).  
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IMATGE 4. Les calcàries massives cretàciques estan formades sovint per restes 
fossilíferes com rudistes i gasteròpodes –ambdues a la imatge. 
 

 
 
 

• Calcàries mal estratificades (wackestones-packstones) de tonalitats grises 
amb abundants fragments de mol·luscs, rudistes ben desenvolupats i molts 
foraminífers planctònics (miliòlids) atribuïdes, segons l’IGME, a l’Aptià. 
Entre aquests nivells de calcàries, també apareixen petits nivells de 
margues ocres, que segons l’esmentat mapa geològic de l’IGME podrien 
correspondre a les fàcies de final de cicle i marcarien la discontinuïtat entre 
el Barremià i l’Aptià a partir de la qual es desenvolupa la transgressió 
marina post-aptiana. 

 
 
Discordantment per sobre de qualsevol d’aquests tres conjunts de fàcies 
sedimentàries, es desenvolupen dipòsits d’eluvions rojos quaternaris formats per 
lutites vermelles amb clastos subangulosos dispersos de composició carbonatada. 
 
 

IMATGE 5. Acumulacions i preservacions d’eluvions vora la carretera C-15, on s’hi 
observa clarament el seu color rogenc. 
 

 
 
 
De manera concreta, a la figura que segueix s’hi representa la sèrie estratigràfica 
del sector que va des de la zona on es vol emplaçar la subestació “Garraf-2” –el 
quadrant entre l’autopista del Garraf C-32 i la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova 
i la Geltrú– fins al capdamunt d’aquesta vall, ja al terme municipal de Canyelles. 
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FIGURA 10. Sèrie estratigràfica del sector, entre el paratge del Rourell i el capdamunt 
de la vall, ja al terme de Canyelles. 
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Estructura tectònica 
 
El conjunt de materials carbonatats d’edat Mesozoica descrits en la columna 
estratigràfica presenten cabussaments d’entre 10-35º cap al nord i resten fortament 
tectonitzats amb el desenvolupament de falles normals i clivatges molt penetrants, 
sovint perpendiculars a l’estratificació, que venen a ser plans de debilitat per on hi ha 
circulació de fluids i intensos processos de carstificació. Això, en definitiva, fa difícil 
la seva diferenciació cartogràfica en l’àrea d’estudi.    
 
A la FIGURA 11 que acompanya hom pot veure l’esquema estructural elaborat a 
partir dels afloraments del fons de la torrentera i dels talussos de la carretera, 
adaptant-ne la columna sintètica que s’ha aixecat. 
 
 
FIGURA 11. Estructura geològica general. Tall esquemàtic pel centre de la vall per on 
discorre la carretera C-15 entre la zona del Rourell i el terme de Canyelles. 
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Morfologia. Les formes d’erosió i l’hidrogeologia 
 
Les formes de relleu presents a la zona són relativament suaus, sense 
manifestacions clares de modelat càrstic. En aquest sentit no es presenten 
espadats ni cingleres, sinó sols vessants regulars força homogènies, incloses en 
el perfilat. 
 
Únicament als fons de les estretes valls s’hi presenten formes subhoritzontals –els 
denominats localment com fondos–, a part lògicament dels sectors convexes dels 
careners i canvis de conca. 
 
Els pendents més freqüents, que ens determinen un relleu homogeni, estabilitzat i 
madur, es poden acotar segons el que es diu a la TAULA VI. 
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TAULA VI. Característiques dels pendents. 
 

Pendents Valors extrems Valor més freqüent 

Tàlvegs* 3 - 10 6 

Vessants 55 - 40 45 

Crestes o carenes  2 - 12 5 
 

(*) Coneixem per tàlvegs els fons dels barrancs o torrents, o l’intersecció de 
vessants oposades. 

 
 
En quan a les formes d’erosió observables actualment, podem ressaltar 
l’estabilitat dels talussos i manifestar sols petits indicis de dissolució càrstica.  
 
L’exocarst es presenta sovint en els careners en forma de rasclers d’escolaments 
o rasclers de canaletes (denominats antigament vels de monja), tal i com es veu a 
la imatge que segueix. 
 
 
IMATGE 6. Les formes exteriors càrstiques es troben força repartides pel sector. 
 

 
 
 
Per la seva banda, l’endocarst sembla poc desenvolupat. Trobem cert volum de 
carstificació en els primers metres dels perfils observables en els talussos, i pot 
estar buida o reblerta de terra rosa, de calcita (salt de llop) o restes brètxics. 
 

En els inventaris de galeries subterrànies i avencs del massís del Garraf no hi 
consten, en cap cas, cavitats practicables en el terme de Vilanova. En aquest 
sentit s’han consultat les dades del Catálogo espeleológico del macizo del Garraf 
I, II i III, junt amb la informació de què disposa el Grup d’Exploracions i Recerques 
Subterrànies i l’Equip de Recerques Espeleològiques del CEC. 
 
Amb tot, una anàlisi geomorfològica dels terrenys fa preveure que la disposició de 
les torrenteres laterals sembla molt condicionada pel pas de certes alineacions 
estructurals tectòniques. 
 
En qualsevol cas, i com a nota destacada del paisatge i morfologia dels terrenys, 
remarquem el grau d’equilibri dels vessants, la manca de formes exocàrstiques 
manifestes i l’escassa profundització dels fenòmens dissolutius. Aquesta 
homogeneïtzació morfològica és producte de: 
 

• La regular estratigrafia cretàcica potent i continua –més de 300 m de 
calcàries amb poques intercalacions. 

• L’absència de grans accidents tectònics –tret dels marges de fractura ENE-
WSW– que delimiten el bloc aixecat, entre la plana de Vilanova i el bloc 
enfonsat de Canyelles. 

• La senectut o maduresa dels modelats morfològics, que configura uns 
perfils de vessants molt equilibrats. 

 
Cal remarcar que tot aquest sector, des del punt de vista hidrogeològic, forma part 
de l’aqüífer del Garraf que descarrega entre altres a l’aqüífer del pla de Vilanova. 
En conseqüència es tracta d’un medi sensible a la contaminació per abocaments 
indesitjables o perjudicials.  
 
Localment i en la vertical dels terrenys estudiats, sembla que existeix o arriba la 
denominada falca salina marina. Això es deu molt probablement a la 
sobreexplotació dels recursos d’aigües dolces que indueix progressivament a 
l’ascens d’aigües marines, fenomen tal vegada ben característic de les zones del 
litoral mediterrani on s’hi produeix una concentració d’extraccions. 
 
De cares a la preservació del medi subterrani, cal tenir en compte que el grau mig 
de permeabilitat i la fondària al medi saturat poden neutralitzar possibles 
processos contaminants. Tanmateix la permeabilitat a través del carst present pot 
evacuar en fondària els elements no desitjables. 
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De forma concreta, i per a la visualització dels principals elements tectònics, 
estratigràfics i morfològics del sector del Rourell on s’haurà de situar la nova 
subestació “Garraf-2”, vegeu el PLÀNOL I-4. MEDI FÍSIC - PUNTS DE MESURA DE 

SOROLL.  
 
 

4.2 El medi natural 

 
4.2.1 La vegetació 

 

Zones amb vegetació espontània 
 
La comunitat dominant a la zona del Rourell és la màquia de garric i margalló 
(Querco-Lentiscetum), formació de port bàsicament arbustiu i de caràcter perennifoli 
i escleròfil. En aquest sentit, les espècies més característiques són el llentiscle 
(Pistacia lentiscus), el garric (Quercus coccifera), el romaní (Rosmarinus officinalis), 
el bruc d’hivern (Erica multiflora) i el margalló (Chamaerops humilis). També tenen 
una significació important l’arçot (Rhamnus lycioides), el càdec (Juniperus 
oxycedrus), el garrofer (Ceratoria siliqua) –a vegades de creixement espontani i port 
arbustiu, altres en forma arbòria i com a testimoni d’antics cultius–, així com tot un 
seguit de plantes lianoides com són l’arítjol (Smilax aspera), l’esparreguera 
(Asparagus acutifolius) o la roja (Rubia peregrina). En l’estrat herbaci hi predominen 
el llistó (Brachypodium retusum) –bàsicament–, la candelera (Phlomis lychniitis) i el 
càrritx (Ampelodesma mauritanicum). 
 
L’olivera (Olea europaea), també com el garrofer, s’escampa aquí i allà tant en la 
varietat de cultiu com en la forma salvatge –ullastre. Val a dir que la seva 
abundància cal atribuir-la en bona part a restes d’antics conreus que es feien a les 
feixes que esglaonen el conjunt del territori. Pel que fa als arbres, tot i que acostuma 
a tenir port d’arbust, hem de destacar la presència de la savina (Juniperus 
phoenicea), malgrat que al sector del Rourell on ha d’anar la nova subestació 
“Garraf-2” no n’hem localitzat cap exemplar.  
 

IMATGE 7. La màquia de garric i margalló és la comunitat característica de la zona. 
 

 
 
 
La màquia que fins ara hem descrit, però, no apareix en estat pur, sinó que tot sovint 
es confon amb bosquines calcícoles amb les que comparteix moltes espècies. 
Aquestes brolles, estats de transició cap al que serien comunitats boscoses, acaben 
consolidant-se per efecte dels reiterats incendis i de la dificultat que avui tenen les 
alzines per penetrar en un territori on hi són del tot absents. És en aquest context 
que hi trobem espècies com la gatosa (Ulex parviflorus), l’arboç (Arbutus unedo), el 
barballó (Lavandula latifolia), la farigola (Thymus vulgaris), la foixarda (Globularia 
alypum), l’estepa borrera (Cistus salviifolius), el fals aladern (Phillyrea latifolia) o 
l’aladern de fulla estreta (P. angustifolia). 
 
Als voltants del paratge on es volen construir les noves infraestructures elèctriques 
l’observador més profà hi constatarà la presència del pi blanc (Pinus halepensis), a 
vegades en disposició aïllada, altres estructurant migrades pinedes secundàries que 
en cap cas eviten que la màquia s’hi desenvolupi al seu dessota. No debades es 
tracta d’una espècie oportunista, amb pocs requeriments i que ha estat afavorida per 
l’activitat humana i la recurrència dels incendis. 
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IMATGE 8. Els margallons, prou abundosos al sector del Rourell, han de compartir espai 
amb els runams i andròmines que s’escampen aquí i allà. Val a dir que aquestes 
actuacions, fruit de la desídia i l’incivisme, afecten al conjunt de la vegetació natural 
de la zona. 
 

 
 
 
Malgrat la descripció poc o molt genèrica d’aquesta comunitat, però, el cert és que al 
sector del Rourell on es vol construir la nova subestació elèctrica la màquia de garric 
i margalló apareix força desdibuixada pels nombrosos abocaments de tota mena 
que s’hi han fet, així com per la superposició de terres en diferents sectors. 
 
Esmentem també dins d’aquest capítol de vegetació espontània aquells espais al 
sud de la subestació “Garraf-1”, avui en dia ocupats per vegetació nitròfila i 
oportunista –no debades hi pasturen cavalls d’una finca veïna–, però que havien 
estat conreus en temps passats. Aquí hi podem destacar alguna figuera i ametller 
(Prunus dulcis) de bona mida, així com un exemplar de magraner (Punica granatum) 
en un marge entre dues feixes. 
 
De forma concreta, i més enllà de les comunitats que es reflecteixen al PLÀNOL I-5. 
VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL, hom trobarà degudament localitzats els peus d’aquella 
flora de major interès pels objectius d’aquest treball al PLÀNOL I-6. FLORA SINGULAR.  
 
 
 
 
 

IMATGE 9. Al sud de Garraf-1 els antics conreus han estat abandonats, tot i que el 
procés de recuperació de la vegetació natural s’hi veu molt compromès per la pastura 
de cavalls. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espais agrícoles i conreus 
 
Els espais agrícoles i les zones de conreu tenen –en el context escènic de la zona 
on s’ha de situar la subestació– una presència significativa i a considerar des del 
punt de vista ecològic i paisatgístic. Aquests ambients, que en les darreres dècades 
han vist recular els seus dominis per raó de l’abandonament generalitzat que ha patit 
el sector primari a casa nostra, se situen al nord i a ponent de l’àmbit del Rourell. 
 
En ocasions es tracta de cultius d’oliveres, ametllers o garrofers, testimoni del que 
deurien ésser conreus àmpliament estesos per les nombroses feixes que 
s’escampem arreu, avui parcialment cicatritzades per la vegetació arbustiva. Altres 
són vinyes i hortes que se circumscriuen al petit fondal al nordest del Rourell i on s’hi 
acumulen terres eluvionars. Val a dir que per a la localització en l’espai de tots 
aquests cultius, cal veure el PLÀNOL I-5. VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL. 
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IMATGE 10. Els espais agrícoles de la zona s’estructuren en forma de terrasses. En 
alguns sectors aquestes feixes tenen amplades que amb prou feines superen el metre. 
 

 
 
 

Sectors revegetats 
 

A la zona situada entre el camí que mena a la masia d’en Galceran i la subestació 
“Garraf-1”, hi trobem un espai d’aproximadament 6.500 m2 que ha estat revegetat 
amb peus de pi –bàsicament–, garrofer, llentiscle i garric. Per altra part el creixement 
de la vegetació espontània ha portat a que les herbàcies hagin recobert un sòl se 
suposa que a bastament denudat en les fases immediatament posteriors a la 
construcció de l’equipament. 
 
Si bé les mides dels arbres i els arbustos plantats eren més que discretes, en el 
moment d’actualitzar aquest document –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. 
 

Sectors marginals i ruderalitzats 
 

Les pròpies característiques de l’espai on ens trobem i el seu emplaçament 
determinen que siguin abundants els sectors ocupats per vegetació ruderal i de 
caràcter nitròfil. El fet d’estar travessat per una via prou transitada com és la C-15 de 
Vilafranca del Penedès a Vilanova i la Geltrú així com la proximitat a poblacions i 

indrets habitats com és la mateixa població de Vilanova o les urbanitzacions del 
municipi de Canyelles, contribueixen en gran mesura a l’existència d’aquests espais 
marginals en els que s’hi barreja la vegetació primigènia amb aquella altra de caire 
oportunista que creix a redós dels abocaments i dipòsits de runes i andròmines. 
 
En aquestes zones hi predominen les bardisses –amb l’esbarzer (Rubus ulmifolius) 
com a espècie dominant–, els herbassars –amb plantes com els blets 
(Chenopodium sp.), els amarants (Amaranthus sp.) i l’ortiga petita (Urtica urens). Al 
sector del Rourell a més, tal i com es reflecteix al PLÀNOL I-6. FLORA SINGULAR, hi ha 
un petit canyar (Arundo donax) al peu d’un gran dipòsit temporal de terres. Pel 
que fa als arbres, esmentem la figuera (Ficus carica) com a espècie que també 
arriba a desenvolupar-se en alguns d’aquests indrets reblerts per terres o amb 
acúmuls de deixalles. 
 
La localització poc o molt exacta d’aquests espais marginals es pot observar al 
PLÀNOL I-5. VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL.  
 

4.2.2 La fauna 

 
La fauna de la zona és de caràcter bàsicament mediterrani i lligada als espais 
oberts. No debades la comunitat vegetal característica és la màquia de garric i 
margalló, per bé que en alguns indrets l’hàbitat apareix dominat per les pinedes 
secundàries de pi blanc i les tanques arbrades de garrofers i oliveres. Els ambients 
agrícoles –els quals podem associar, en tant que sectors també oberts, a les 
màquies i brolles abans esmentades– tenen una bona representació al nord del 
sector del Rourell, al límit de l’espai on es volen situar les infraestructures 
elèctriques.  
 
Val a dir, per altra banda, que a la zona tenen un caràcter poc marcat les 
obagues, fons de vall, torrenteres i, en general, els ambients més humitosos, els 
quals condicionen a l’ensems la presència de determinats elements faunístics 
més propis de les regions atlàntica i centreeuropea. 
 
Atenent els grans grups faunístics dels quals es disposa d’informació, hom pot fer 
les consideracions i comentaris que tot seguit s’exposen. 
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Els amfibis i rèptils 
 
El grup dels amfibis es veu escassament representat a la zona per raó de la 
manca de punts d’aigua poc o molt permanents. Tot i això, cal suposar la 
presència del tòtil (Alytes obstetricans), el gripau comú (Bufo bufo) i –
especialment– del gripau corredor (B. calamita).  
 
Els rèptils, per la seva part, estan representats per aquelles espècies de l’element 
mediterrani més comunes i adaptades a la insolació i l’aridesa. Es tracta del dragó 
comú (Tarentola mauritanica), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el 
sargantaner gros (Psammodromus algirus), el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la 
serp de ferradura (Coluber hippocrepis), la serp verda (Malpolon monspessulanus), 
la serp blanca (Elaphe scalaris) i la serp llisa meridional (Coronella girondica).  
 
 
IMATGE 11. La serp blanca (Elaphe scalaris) és un dels grans rèptils que podem trobar 
al sector. Aquest ofidi té una especial preferència pels marges denudats i sectors on 
poder-se assolellar. 
 

 
 
 

Les aus 
 
L’actual estructuració dels hàbitats i de l’espai fa prendre un especial 
protagonisme a les espècies d’aus característiques dels ambients oberts, ja siguin 
brolles i màquies, conreus, guarets, pradells secs o fruiterars. Les pinedes de pi 
blanc, bé que en alguns sectors arriben a conformar bosquetons poc o molt 

tancats, acullen una avifauna més aviat banal i que en cap cas arriba a constituir 
comunitats ornítiques forestals. 
 
Entre les aus més característiques del sector podem esmentar el siboc 
(Caprimulgus ruficollis), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), l’abellerol (Merops 
apiaster), les cogullades (Galerida cristata i G. theklae), el trobat (Anthus 
campestris), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el bitxac comú (Saxicola 
torquata), el còlit ros (Oenanthe hispanica), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), 
el tallarol capnegre (S. melanocephala), el capsigrany (Lanius senator), el 
gratapalles (Emberiza cirlus) i el sit negre (E. cia). També són habituals dels 
espais oberts i les zones de conreu i fruiterars la perdiu (Alectoris rufa), la titella 
(Anthus pratensis), el trist (Cisticola juncidis), el papamosques gris (Muscicapa 
striata), la cadernera (Carduelis carduelis), el verdum (C. chloris), el pinsà 
(Fringilla coelebs) i el passerell (Acanthis cannabina), així com el xot (Otus scops), 
el mussol comú (Athene noctua), la puput (Upupa epops) i el cruixidell (Miliaria 
calandra). 
 
Pel que fa als rapinyaires diurns que mantenen una major vinculació amb el 
territori –al marge doncs de les que es troben únicament en pas pel sector–, hem 
de fer esment del xoriguer comú (Falco tinnunculus), l’aligot (Buteo buteo), l’àliga 
marcenca (Circaetus gallicus) i, molt especialment, l’àliga cuabarrada (Hieraaetus 
fasciatus), de la qual n’hem vist en diverses ocasions una parella tant en vols 
nupcials com en actitud de caça. 
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IMATGE 12. L’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) és l’animal més característic dels 
que hom pot veure a la zona. No debades una parella que nidifica a pocs quilòmetres 
freqüenta aquest sector en tant que és part del seu territori (Foto: Xavier Parellada). 
 

 
 
 
Tanmateix als indrets on hi ha una certa cobertura arbòria ens cal citar a la tórtora 
(Streptopelia turtur), el tudó (Columba palumbus), el cucut reial (Clamator 
glandarius) i el cucut comú (Cuculus canorus), el pit-roig (Erithacus rubecula), la 
merla (Turdus merula), el tord (T. philomelos), el rossinyol (Luscinia 
megarhynchos), la bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), el botxí (Lanius 
excubitor), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), els mosquiters (Phylloscopus 
sp.), les mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus), emplomallada (Parus 
cristatus), blava (P. caeruleus) i carbonera (P. major), el raspinell (Certhia 
brachydactyla), el gafarró (Serinus serinus), l’oriol (Oriolus oriolus) i el gaig 
(Garrulus glandarius). 
 
Ja per últim, i una mica a tot arreu, fem referència al falciot comú (Apus apus), les 
orenetes comuna (Hirundo rustica) i cuablanca (Delichon urbica), la garsa (Pica 
pica), l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris) i els pardals (Passer sp.). 
 

Els mamífers 
 
Entre els mamífers hi són habituals el senglar (Sus scrofa) –del qual s’en veuen 
barrigades arreu– i el conill (Oryctolagus cuniculus). La guineu (Vulpes vulpes), entre 
els animals de bona mida, també és força comuna. Allà on predominen les pinàcies i 
l’ambient és més assolellat, hi trobem –en escàs nombre– l’esquirol (Sciurus 

vulgaris). Altres espècies no contrastades però de presència probable són l’eriçó 
fosc (Erinaceus europaeus) i l’eriçó clar (Atelerix algirus), el teixó (Meles meles), la 
geneta (Genetta genetta) i la mostela (Mustela nivalis). 
 
Pel que fa als micromamífers, destaquem el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), 
les musaranyes comuna (Crocidura russula) i nana (Suncus etruscus) i els ratolins 
mediterrani (Mus spretus) i domèstic (M. musculus). Entre els quiròpters podem 
esmentar la presència dels rat-penats de ferradura gran (Rhinolophus ferrum-
equinum) i petit (R. hipposideros), així com de la rata-pinyada pipistrel·la (Pipistrellus 
pipistrellus). Altres com els rats-penats de cova (Miniopterus scheribersi) o de musell 
llarg (Myotis myotis) és també probable que puguin ser detectats a la zona. 
 
 
IMATGE 13. El conill (Oryctolagus cuniculus) és especialment abundant a la zona. 
Aquest fet de ben segur té molt a veure amb l’habitual presència de les àligues 
cuabarrades al sector. 
 

 
 
 

4.3 EL MEDI SOCIOECONÒMIC I EL PATRIMONI CULTURAL 

 

4.3.1 Els usos del sòl 

 
La zona d’estudi es troba en bona part ocupada per la màquia de garric i margalló i 
les bosquines calcícoles, sovint amb un estrat arbori de pi blanc que rarament arriba 
a conformar un ecosistema forestal. De manera concreta, al sector del Rourell on 
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s’ha d’emplaçar la subestació elèctrica “Garraf-2”, aquesta vegetació espontània de 
caire arbustiu es veu esquitxada aquí i allà per elements arboris de poc port entre els 
que hi destaquen, a banda del pi blanc, l’olivera i el garrofer. 
 
Pel que fa als conreus, aquests se situen al nord del paratge del Rourell, tot 
establint-ne els límits. Es tracta bàsicament d’olivars, encara que també hi trobem 
camps d’ametllers, garrofers, un xic d’horta i un sector de vinyes.  
 
 
IMATGE 14. Els sectors agrícoles es concentren tots al nord del paratge del Rourell. 
Entre aquests hi destaquen poc menys d’1 ha de vinya disposada en feixes, en un fons 
de vall sota mateix del corral de l’Apotecari. 
 

 
 
 
A llevant de la zona on s’hi ha d’emplaçar la nova subestació elèctrica hi ha una 
gran pedrera que en bona mesura condiciona la qualitat ambiental del sector, tant 
pel constant pas de camions i el seu impacte acústic com per la contaminació 
atmosfèrica que provoca la pols que s’aixeca i que s’acaba dipositant damunt la 
vegetació. Les zones degradades amb vegetació nitròfila, esplanades, acúmuls de 
terres i runams, desmunts de carretera i altres espais discordants amb la vocació 
del sector també tenen una ocupació significativa. Ja per últim hem de fer 
referència a les dues grans vies de comunicació que delimiten pel sud i a ponent 
el paratge del Rourell. 
 
Esmentem que per a la visualització territorial d’aquests usos del sòl, hom pot 
consultar el PLÀNOL I-5. VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL..  

4.3.2 Règim jurídic i administratiu. Propietat del sòl 

 
Les parcel·les damunt les quals s’implanta el Pla especial, i que es poden veure 
representades al PLÀNOL I-8. PARCEL�LARI, són les que es relacionen a la Taula VII. 
També en aquesta mateixa taula s’hi indiquen les superfícies de les parcel·les, 
aquella part compresa pel Pla especial, així com a qui correspon la titularitat. Val a 
dir que en el cas de les superficies i en cas de discrepància o conflicte, s’hi fan 
constar les mesurades pel redactors d’aquest document i no pas aquelles que 
consten als cadastres. 
 
També en relació a la titularitat, aquesta és la que recull el catàleg del cadastre de 
l’any 2004 subministrada pel propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, bé que s’hi 
han incorporat els canvis succeits darrerament amb motiu de la construcció de les 
infraestructures a la zona i que han estat comunicats per les mateixes empreses 
promotores. Recordem en relació a l’actualització de les dades dels propietaris de 
les diferents parcel·les que la modificació de la titularitat només esdevé efectiva si 
el seu propietari així ho reclama, però en cap cas aquesta es fa d’ofici després 
d’una operació de compra-venda. 
 
Respecte a la delimitació parcel·laria, aquesta s’ha obtingut a partir de la 
cartografia disponible al Sistema de Información Geográgica de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
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TAULA VII. Parcel�les compreses pel Pla especial. Propietat del sòl. 
 

Polígon i 
Parcel·la 

Sup. total 
(ha) 

Sup. dins 
del PE (ha)  

Titular 
 

Pol. 5, Par. 2 4,1314 3,2704 Red Eléctrica de España, S.A 
/ Endesa Distribución 

Eléctrica, S.L.U 
Pol. 5, Par. 9006 0,1711 0,0253 Ajuntament de Vilanova          

i la Geltrú 
Pol. 5, Par. 40 0,6152 0,3529 Red Eléctrica de España, S.A 

/ Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U 

Pol. 7, Par. 1 0,6304 0,6604 Red Eléctrica de España, S.A 
/ Endesa Distribución 

Eléctrica, S.L.U 
Pol. 7, Par. 2 1,3254 0,0858 Juan José Bertran Romeu 
Pol. 7, Par. 24 2,0930 1,1454 Cantera Roca, S.A.* 
Pol. 7, Par. 9003 4,7813 0,8968 Autopistes de Catalunya, S.A. 
Pol. 6, Par. 9011  0,0868 0,0402 Ajuntament de Vilanova          

i la Geltrú 
Pol. 6, Par. 25 2,2071 2,2652 Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U 

  8,7424  
 
(*) En el moment de redactar aquest document existeix un acord entre els propietaris de la 
parcel·la i l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. per tal que aquesta última adquireixi una 
banda de terreny de 5 m d’amplada tot al llarg de la subestació, on caldrà implementar mesures 
d’integració paisatgística. 
 
 

4.3.3 Valors culturals 

 
El Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú no situa al sector cap jaciment 
arqueològic ni tampoc cataloga cap bé patrimonial (Plànol I1 del PGO). 
Tanmateix, els elements relatius a l’arquitectura de pedra seca són omnipresents 
a l’entorn de la zona. Vegem-los: 
 

Els marges i les parets de pedra seca 
 
Malgrat que bona part del territori on es contextualitza el paratge del Rourell es 
troba solcat per rengleres de marges de pedra seca que tenen l’objectiu de 
conformar terrasses o feixes que permetin el cultiu dels vessants, a les finques on 

s’ha de situar la subestació aquestes construccions hi són més aviat escasses. 
Així doncs, al nord de l’autopista únicament podem destacar una paret d’uns 70 m 
de llargada la qual –en sentit est-oest– s’emplaça a la banda de ponent, molt a 
prop de la carretera C-15 i delimitant un petit sector on hi abunden els garrofers. 
Tanmateix allà on s’ha aixecat “Garraf-1”, trobem una paret de pedra seca d’uns 
100 m entre aquesta instal·lació i el camí del Corral del Carro, una altra a la banda 
sud també d’aquesta mateixa llargada, així com una darrera al costat de llevant i 
que limita la propietat. Val a dir que aquesta última paret és de recent construcció. 
 
 
IMATGE 15. Paret de pedra seca a la parcel�la 25 del polígon 6, al nord d’allà on 
s’emplaça la subestació “Garraf-1”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les barraques de vinya 
 
Les barraques de vinya són sense cap dubte els elements constructius més 
característics de la zona. També conegudes com “mulasses”, es tracta de 
cabanes fetes amb pedra i que se situen a les diferents feixes antigament 
artigades. La seva funció era la d’arrecerar la gent que treballava al camp –
bàsicament en el conreu de la vinya, d’aquí el seu nom– així com servir de 
magatzem dels diferents estris i productes del camp. De manera més ocasional 
s’utilitzaven també com a suport a altres activitats bosquetanes i ramaderes. 
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La tècnica constructiva de les barraques de vinya –que daten en bona part dels 
segles XVIII i XIX– era senzilla i complexa a l’hora. Senzilla perquè per la seva 
edificació no calia cap altre material que la mateixa pedra que es recollia a les 
muntanyes, i complexa atès que es requeria una tècnica que fés segures i 
durables aquestes construccions –i més si considerem que no s’emprava cap 
material per relligar les diferents peces. 
 
 
IMATGE 16. Les barraques de vinya o mulasses –així és com popularment se les coneix– 
es troben a bastament repartides per la zona. La de la imatge se situa a l’interior de la 
propietat corresponent a la petita indústria que hi ha al nord del paratge del Rourell, i 
és actualment utilitzada com a magatzem o dipòsit de materials diversos. 
 

 
 
 
Malgrat que l’observació de les mulasses que hom pot veure a la zona ens 
manifesta una certa heterogeneitat en quan a dimensions, emplaçament, forma i 
possible utilitat, podem dir com a descripció d’una cabana tipus que no presenta 
altra obertura que l’entrada, que pot ser de planta cuadrada o circular –en aquest 
cas el frontal acostuma a ser pla–, així com que el sostre és recobert de terra 
relligada per vegetació –atzavares, crespinells, lliris blaus, safrà ...– que s’hi 
plantava a aquest efecte. 
 
Malgrat que en el context general de tot aquest sector entre Vilanova i el municipi 
de Canyelles hi són molt abundants aquestes construccions, a l’àrea estricte de 
treball que apareix als plànols que acompanyen aquest Pla especial només se n’hi 
localitza una. Es tracta d’una cabana de planta circular i amb el frontal planer, de 

generoses dimensions, en força bon estat, que es troba a l’interior de la finca 
d’una indústria a la banda nord del Rourell, i que és utilitzada com a magatzem 
d’andròmines i trastos (vegeu el seu emplaçament al PLÀNOL I-7. PATRIMONI 

CULTURAL I MEDI SOCIOECONÒMIC). 
 

4.3.4 Vialitat i infraestructures 

 

Xarxa viària 
 
Hom divideix la xarxa viària de la zona en carreteres i autopistes, camins de 
primer ordre que interconnecten o travessen unitats territorials, camins de segon 
ordre que faciliten l’accés públic al medi rural i natural, camins d’accés a 
intal·lacions o equipaments, camins privats d’accés a finques –sempre a l’interior 
de propietats i d’ús exclusiu pels seus titulars–, així com tot un entrellat de petits 
camins, corriols i senders, únicament transitables a peu o en bicicleta.  
 
 
IMATGE 17. La carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú delimita el sector del 
Rourell per la banda de ponent. 
 

 
 
 
Al marge del conjunt de senders i corriols que aquí i allà travessen l’espai, la resta 
de la xarxa viària apareix convenientment representada al PLÀNOL I-7. PATRIMONI 

CULTURAL I MEDI SOCIOECONÒMIC. Pel que fa a les tipologies i característiques 
d’aquesta vialitat, hom la pot trobar amb prou detall a la TAULA VIII. 
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TAULA VIII. Xarxa viària. Tipologia i característiques. 
 

Nom (1) Tipologia/vocació Dimensions (2) 

CARRETERES I AUTOPISTES 

1.- C-32 Autopista del 
Garraf 

Autopista de peatge, de doble carril en 
ambdós sentits. 

A. 40 m 

2.- C-15 d’Igualada a 
Vilanova i la Geltrú 

Carretera corresponent a la xarxa 
bàsica.  

A. 9-15 m 

CAMINS DE PRIMER ORDRE 

3.- Camí/carretera del 
Corral del Carro 

Camí asfaltat que enllaça per damunt de 
l’autopista amb la zona del Corral del 
Carro i la masia d’en Galceran. Per aquí 
dóna accés a la subestació “Garraf-1” i a 
altres camins de segon ordre que hi 
surten. És també el vial per on s’arriba a 
la pedrera Roca i a la planta de 
tractament de residus que hi ha més 
avall. Val a dir que al pas per davant de 
la subestació “Garraf-1” esdevé de terra 
durant un tram de 180 m. 

A. 6 m 

CAMINS SECUNDARIS 

4.- Camí perimetral a la 
pedrera Roca 

Camí de terra que parteix del camí del 
Corral del Carro. S’enfila pel pendent de 
la muntanya i ressegueix el límit nord de 
la pedrera fins arribar a la línia de terme. 

A. 3-4,5 m 

5.- Camí del Rourell Camí d’accés als espais agrícoles i a les 
àrees d’activitat del Rourell. Després de 
bifurcar-se, un dels ramals arriba fins a 
les vinyes de sota el corral de 
l’Apotecari. L’altre camí, molt més 
fressat, esdevé l’accés als descampats 
de ferrovellers que hi ha a la zona. 

L. 194 + 449 
(a), 378 (b) m 

A. 2-5 m 

6.- Camí a la masia d’en 
Samà 

Camí que dóna accés, entre d’altres, a 
un grup d’habitatges i a la masia d’en 
Samà, ja en direcció al nucli de 
Vilanova. 

A. 3 m. 

CAMINS D’ACCÉS A INSTAL·LACIONS O EQUIPAMENTS 

7.- Camí d’accés a 
instal·lació 

Accés a una petita construcció que 
probablement aculli una instal·lació de 
proveïment –dipòsit– o de serveis. 

L. 45 m 

A. 3,5 m 

CAMINS PRIVATS D’ACCÉS A FINQUES O PROPIETATS 

8.- Camí d’accés a 
habitatge 

Camí a l’interior d’una propietat 
convenientment tancada, d’accés a un 
habitatge i zona d’aprofitament agrícola. 

L. 43 m 

A. 2,5 m 

Nom (1) Tipologia/vocació Dimensions (2) 

9.- Camí d’accés a 
indústria –Productos 
Albi, S.L. 

Camí emporlanat a l’interior d’una 
propietat tancada, d’accés a una petita 
instal·lació industrial. 

L. 80 m 

A. 4,5 m 

10.- Camí d’accés a 
indústria –Productos 
Albi, S.L. 

Camí emporlanat a l’interior d’una 
propietat tancada amb una cadena, 
d’accés a una petita instal·lació 
industrial. 

L. 65 + 71 m 

A. 4,5 m 

11.- Camí d’accés al 
Corral del Carro 

Camí asfaltat que ens porta fins a la part 
de dalt del Corral del Carro. 

A. 3,5 m 

12.- Camí d’accés al 
Corral del Carro 

Camí asfaltat que ens porta fins a la part 
de baix del Corral del Carro. 

A. 3,5 m 

 
(1) El codi es correspon amb el que s’utilitza al PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI SOCIOECONÒMIC.  
(2) Es consideren la longitud (L) –només quan és possible o transcendent– i l’amplada (A). 

 
 

Infraestructures 
 
En allò que fa a les infraestructures –hom considera només les de recorregut 
aeri–, la zona d’estudi és travessada en direcció N-S i a llevant de la carretera C-
15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú, per la línia d’alta tensió de 110 kV Garraf–
Moja. També al sud de l’àmbit i en sentit W-O hi trobem dues altres esteses de 
100 kV, cadascuna d’elles a la vegada amb dos circuits. Els que venen de ponent 
i arriben fins a “Garraf-1” es denominen Garraf-1–Geltrú i Garraf-1– Altafulla, 
mentre que els que van cap a llevant són Garraf-1– Sant Pere de Ribes i Garraf-
1–Sant Boi. 
 
Una altra línia –ara de mitjana tensió– és la que tot just creua al sud del sector del 
Rourell. Aquesta estesa elèctrica presenta una derivació que distribueix corrent 
elèctric a la indústria química Productos Albi, S.L. i a l’habitatge a prop seu. 
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IMATGE 18. En l’actualitat la zona és travessada en sentit N-S per la línia de 110 kV 
Garraf-Moja, suportada per un torres metàl�liques d’alçades que oscil�len entre els 18 i 
els 25 m. 
 

 
 
 
Ja per últim, esmentem que enfront mateix de la subestació “Garraf-1” i en sentit 
E-O, hi discorre una línia del servei de telefònica. 
   
Val a dir que el conjunt d’aquestes infraestructures elèctriques es troben 
convenientment representades al PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI 

SOCIOECONÒMIC. 
 

4.3.5 Construccions i habitatges 

 
La zona que hom considera en aquest estudi acull algunes construccions de 
tipologia prou diversa. Si bé algunes d’aquestes construccions i habitatges 
mantenen estats de conservació i entorns mitjanament dignes, altres tanmateix es 
troben en un clar estat d’abandó o configuren escenaris paisatgístics gens 
compatibles amb la vocació que la normativa urbanística atorga a aquest sector 
del territori.  
 
Unes i altres construccions es troben oportunament caracteritzades a la taula que 
acompanya, així com emplaçades en l’espai al PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I 

MEDI SOCIOECONÒMIC.  
 

TAULA IX. Construccions i habitatges a la zona del Rourell i espais annexes. 
Característiques i estat de conservació. 
 

Denominació (tipus d’obra)  (1) Característiques/estat de conservació 

A (caseta d’instal·lació) Petita construcció de forma cúbica, que molt 
probablement dóna cobertura a una instal·lació de 
proveïment o de serveis (subministra d’aigua, 
electricitat ...). 

B (caseta d’instal·lació) Petita construcció de forma cúbica dins de la 
Pedrera Roca,, que molt probablement dóna 
cobertura a una instal·lació de proveïment o de 
serveis (subministra d’aigua, electricitat ...). 

C (casetes i construccions de 
suport) 

Conjunt de construccions de petit i mitjà volum a 
l’interior de la pedrera Roca, amb funcions de suport 
a l’activitat industrial que s’hi desenvolupa. 

D (habitatge en ús) Habitatge de dimensions mitjanes, de planta i pis, 
amb la coberta planera a manera de terrassa. A 
banda de la construcció principal, de forma cúbica, 
té altres volums menors annexats. L’obra dóna 
suport a un seguit d’activitats agrícoles que formen 
part de la mateixa finca –fruiterars, vinya, horta ... 

E (indústria - Productos Albi, 
S.L.) 

Petita indústria química amb diversos volums 
construïts i a diferent nivell, a la qual s’hi accedeix 
per dos vials asfaltats a l’interior de la finca. Els 
encontorns de la instal·lació apareixen força 
desendreçats, amb presència de fustes, ferralles, 
tancs i andròmines diverses que afecten molt 
negativament el paisatge. 

F (cobert i explanada) Cobert en precari i en estat de semiabandó, amb 
una gran superfície cimentada. El conjunt es troba 
envoltat per una tanca d’obra. 

G (caseta d’instal·lació) Petita construcció de forma cúbica, amb un sol 
accés. De ben segur acull una instal·lació de 
proveïment o de serveis (subministra d’aigua, 
electricitat ...). 

H (subestació elèctrica) Subestació elèctrica amb caseta de serveis al seu 
interior. Tancament perimetral. 

I (habitatge en ús) Habitatge –masia d’en Galceran– de bones 
dimensions, amb espais enjardinats i altres 
construccions de suport a les activitats que s’hi 
porten a terme. Al lloc hi ha també una granja de 
conills i un activitat de pupilatge de cavalls 

 
(1) Les lletres són les que es corresponen també amb les del PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI 

SOCIOECONÒMIC. 
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4.3.6 Activitats econòmiques 

 
Les iniciatives econòmiques que es realitzen a la zona del Rourell i espais 
annexes són, a banda d’una petita activitat agrícola de caràcter més aviat 
residual, aquella que es desenvolupa a la indústria química Albi, els descampats 
on s’hi efectuen treballs de ferroveller, així com la de tipus extractiu que 
caracteritza a la pedrera Roca. 
 
Val a dir que el conjunt d’aquestes activitats tenen un component força agressiu 
amb el medi que les acull, ja sigui per ser impròpies o simplement il·legals, ja sigui 
perquè la mateixa naturalesa del negoci atempta per definició contra el seu suport 
físic. Si bé totes tres són igualment destacables, fem un incís especial en la 
pedrera Roca, atès que el constant tràfic de camions de gran tonatge és en bona 
part responsable de la contaminació atmosfèrica que hi ha a la zona així com del 
seu impacte damunt la vegetació.  
 
Tanmateix al sector sud podem destacar una activitat de granja cunícola i de 
pupilatge de cavalls, ambdúes a la Masia d’en Galceran. 
 
 

4.3.7 Planejament urbanístic 

 
El sector del Rourell on s’ha d’emplaçar la nova subestació “Garraf-2” té la 
qualificació de sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció segons el Pla 
General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la Geltrú. Així doncs, tot l’àmbit 
s’inclou dins la zona de Protecció Natural i Paisatgística (clau 23).  
 
Atenent a l’articulat del propi PGOU del municipi, es tracta de sòls no 
urbanitzables, forestals o reforestables, que per les seves condicions naturals han 
de ser objecte d’una especial protecció, impedint les actuacions que puguin 
perjudicar els seus valors forestals, paisatgístics i naturals. En relació al règim 
urbanístic, és important destacar que el propi planejament del municipi remet al 
Pla especial que ha de regular la implantació de l’estació elèctrica del Garraf, així 
com també al Pla especial que ha de fixar les condicions d’ús, explotació i 
restauració de la pedrera Roca. 
 
Per la seva banda, els terrenys al sud de l’autopista C-32 són qualificats com de 
sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b), el qual es defineix com aquell de 
naturalesa agrícola i forestals que per les seves condicions naturals i 

paisatgístiques ha de ser objecte d’especal protecció, impedint-se les actuacions 
que puguin perjudicar els seus valors. Per a la visualització de la qualificació 
urbanística establerta pel Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, vegeu el PLÀNOL I-9. PLANEJAMENT URBANÍSTIC.  
 
Val a dir també que de manera específica el Pla General d’Ordenació del municipi 
de Vilanova i la Geltrú determina unes Unitats de Paisatge, i que els terrenys 
inclosos per aquest Pla especial es correponen amb els polígons de la Font d’en 
Bonet (núm. 16) i del Mas Galceran (núm. 2) –vegeu el PLÀNOL I-10. UNITATS DE 

PAISATGE.  
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5. CONDICIONANTS PREVIS I LIMITANTS A LA 

PRESENTACIÓ D’ESCENARIS 
 
L’anàlisi d’alternatives, procediment fonamental en l’avaluació ambiental 
estratègica, es veu limitat en gran mesura en el planejament que ens ocupa atès 
que es parteix d’un seguit de condicionants previs que en cap cas poden ser 
obviats. 
 
Aquestes circumstàncies que impedeixen la presentació d’escenaris entre els 
quals efectuar el contrast, són: 
 

 La ubicació de l’estació de transport de 400 kV  � Tal i com ja s’ha 

esmentat al document de presentació i aspectes previs d’aquest Pla 
especial, l’empresa Red Eléctrica de España, S.A. promou a la zona del 
Rourell una estació de transport de 400 kV que s’alimentarà a partir d’una 
derivació de l’actual línia de 400 kV Vandellós-Begues –i que discorre pel 
terme municipal de Canyelles.  
 
Val a dir que la subestació de la línia de transport de 400 kV promoguda per 
Red Eléctrica de España, S.A., declarada d’interès públic per Acord del 
Consell de Ministres de 14 de juliol de 2006, està autoritzada per la resolució 
de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, 
turisme i comerç, de 18 de gener de 2006, motiu pel qual el sòl que ocupa 
dita infraestructura queda exclòs de l’àmbit d’aquest pla. 
 
Queda clar doncs que l’emplaçament d’aquesta estació de 400 kV per raons 
imperatives determina de totes totes també la ubicació de la nova subestació 
elèctrica de transformació i distribució “Garraf-2”, la qual cal que es 
construeixi de forma annexa a la que serà la seva font de subministra. 

 

 L’emplaçament de la subestació elèctrica “Garraf-1” � L’extrem sud de 
l’àmbit ens ve condicionat per la subestació “Garraf-1” ja existent. Aquesta 
infraestructura cal que s’inclogui dins del Pla especial amb l’objectiu de 
regularitzar la seva situació urbanística –a hores d’ara amb llicència 
provisional– així com de garantir la recuperació ambiental i paisatgística de 
l’espai que ocupa en el supòsit d’un futur desmantellament.  
  

 El traçat de la línia d’AT de 110 kV Garraf-Moja  � Aquesta línia, que ja en 
l’actualitat subministra energia a la subestació “Garraf-1”, es preveu que en 
un futur pugui transportar també l’electricitat provinent de la nova subestació 
“Garraf-2”. El seu traçat condiciona en conseqüència el corredor de pas per 
a les línies elèctriques que el Pla especial ha d’establir entre les 
subestacions “Garraf-2” i “Garraf-1”.   
  

 La divisió parcel·laria i l’estructura de la propie tat  � Acceptat que la 

nova subestació elèctrica “Garraf-2” que s’ha de construir a la zona del 
Rourell cal que es faci annexada a la també futura estació de transport de 
400 kV promoguda per Red Eléctrica de España, S.A., la disposició en 
l’espai d’aquella infraestructura apareix supeditada a la necessitat d’ajustar-
se als límits de les parcel·les 2 i 40 del polígon 5 i 1 del polígon 7 del 
cadastre de rústica del municipi de Vilanova i la Geltrú. Tal vegada la 
conveniència de no afectar altres propietats i la impossibilitat d’entesa entre 
titulars obliguen a aquests ajustos, certament que prou benvinguts sota els 
punts d’anàlisi d’aquest informe.   
  

Per a la visualització en l’espai del conjunt d’elements i circumstàncies 
condicionants, vegeu el PLÀNOL A-1, on també s’hi representa l’àmbit comprès pel 
Pla especial. 
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6. PLANTEJAMENT D’ALTERNATIVES 
 
Malgrat les limitacions que plantejen els condicionants previs ja esmentats a 
l’apartat anterior, hom analitzarà tot seguit diferents alternatives pel que fa a 
l’ordenació de l’àmbit així com a la possibilitat d’integrar en una única subestació 
el conjunt dels serveis i prestacions. 
 

6.1 L’alternativa tecnològica del sistema GIS (Gas Insulated 

System) 

 
Abans d’entrar en la consideració d’escenaris, però, és oportú assenyalar que en 
el disseny de la nova subestació “Garraf-2” s’ha optat per una tecnologia de 
darrera generació, i que consisteix en incorporar equips GIS (Gas Insulated 
System) de tensió nominal de 110/132kV, els quals s’instal·laran a l’interior de 
l’edifici previst a aquest efecte. 
 
Val a dir que la sol·lució GIS adoptada és més compacta que la convencional, i 
s’utilitza principalment en àrees urbanes i zones amb alts nivells de contaminació. 
En el cas que ens ocupa, el recórrer a aquest sistema ha estat motivat per 
l’escassa disponibilitat de terreny així com per la voluntat d’afectar el menor àmbit 
possible. 
 
Segons la literatura tècnica, per a una instal·lació GIS es necessita de l’ordre d’un 
7% de l’espai de la mateixa infraestructura feta amb tecnologies convencionals. 
Esmentem també que existeixen tecnologies híbrides que combinen solucions 
convencionals amb components GIS, que s’instal·len a l’intemperie, tal i com ja 
s’ha fet a la subestació “Garraf-1” en servei des de l’any 2004. 
 
Ara bé, la reducció d’espai que s’aplica a la subestació de “Garraf-2” per l’ús de la 
tecnologia GIS afecta als components d’interconnexió i de mesura (interruptors, 
seccionadors, transformadors de tensió i intensitat), però en canvi no pas als 
grans transformadors de potència 400/110kV –raó de la construcció de la nova 
subestació–, els quals mantenen les seves característiques i dimensions 
convencionals ja que a dia d’avui no hi ha alternativa tecnològica als mateixos. 
 

6.2 La construcció i manteniment de dues subestacions vs. la 

unificació dels serveis en una única instraestructura 

 
Amb el propòsit d’atendre les creixents necessitats d’abastament d’energia 
elèctrica de la zona del litoral del Garraf, i davant els tràmits i procediments sovint 
complexos per a la construcció d’una subestació transformadora al sector del 
Rourell (t.m. de Vilanova i la Geltrú), l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U. i el propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú varen signar en data 3 de 
novembre de 2004 un conveni urbanístic que obria les portes a la construcció de 
la subestació “Garraf-1”, per a l’optimització de fluxes i amb funcions de nus de 
maniobres. 
 
En l’esmentat conveni urbanístic, malgrat que les parts signants accepten la 
condició temporal de la subestació “Garraf-1”, l’empresa Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U. ja fa constar la inconveniència i les dificultats tant tècniques com 
econòmiques que pot suposar la seva construcció i posterior desmantellament.  A 
la vegada, també l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a avaluar la 
incidència territorial, urbanística i ambiental de la possible implantació definitiva, a 
fi i efecte d’adoptar en darrera instància la sol·lució urbanística més adient. 
 
Arribats a aquest punt sembla oportú, fidels a la lletra del conveni signat, 
contrastar –en el període de funcionament de “Garraf-1” i de tramitació del Pla 
especial que ha de permetre la construcció de la subestació transformadora 
“Garraf-2” – els dos escenaris de futur possibles, i que passen per (a) 
desmantellar la subestació “Garraf-1” i traslladar la seva funcionalitat dins l’àmbit 
de la futura subestació “Garraf-2”, o (b) mantenir ambdós equipaments 
diferenciats tant tècnicament com territorial. 
 
Vegem tot seguit i sinòpticament aquest contrast d’escenaris:  
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EL DESMANTELLAMENT DE GARRAF-1 I EL SEU TRASLLAT 

FUNCIONAL A GARRAF-2 

EL MANTENIMENT DIFERENCIAT DE GARRAF-1 I GARRAF-2 

Oportunitats 

Greuges 

En el curt termini o l’escenari de no increment de la demanda enegètica a la vila de Vilanova i la Gel trú 

 Es fa possible recuperar una superficie aprox. de 6.200 m2, ja sigui com a 
espai agrícola o com a zona a naturalitzar. 

 Eliminació d’una part de l’equipament que avui en dia artificialitza el sector, 
malgrat que els elements de major impacte –representats per les torres i el 
cablejat– es mantenen. 

 Significatiu estalvi econòmic i de recursos. 

 Redistribició i modificació d’equips i instal·lacions a Garraf-2, amb impactes 
derivats i de tot ordre (més transformadors, més suports ...). 

 Es fa necessari la construcció d’una nova línia d’AT de 110 kV paral·lela a la 
ja existent de derivació a la subestació de Moja, a fi i efecte de connectar els 
quatre circuits que passen per Garraf-1. 

 El desmantellament de Garraf-1 no evita haver de mantenir les torres actuals, 
a les quals hi caldria afegir les necessàries pel suport de la segona estesa, 
amb el conseqüent increment de l’impacte. 

 Ocupació del terreny i manteniment de part de les infraestructures, si bé la 
subestació en si no són les de major impacte escènic. 

 Malbaratament de recursos. Assignació d’una despesa que podria ser 
invertida en altres objectius de millora de les infraestructures elèctriques i de 
qualitat del subministrament 

En el mig termini o l’escenari de necessitats de co bertura de demanda enegètica a la vila de Vilanova i la Geltrú 

Oportunitats 

Greuges 

 Es fa possible la recuperació ambiental i escènica d’un espai, tot i que de 
manera parcial atès l’existència de torres i esteses elèctriques al sector que 
no es podran eliminar. 

 La nova transformació es pot instal·lar a Garraf-1 ja que disposa d’espai 
reservat. Des d’aquí les línies poden discórrer soterrades des de la mateixa 
subestació i fins als sectors de consum. 

 La utilització d’una infraestructura existent i pròxima repercutirà en un menor 
cost de futures ampliacions de potència pels promotors que vulguin realitzar 
projectes al municipi de Vilanova i la Geltrú, al haver de finançar 
infraestructures menys cares. 

  
 Caldria el transport energètic des d’altres subestacions properes (Sant Pere 

de Ribes, per ex.), amb la conseqüent necessitat de noves línies aèries. 
 Alternativament es podria instal·lar nova transformació 110/25 kV a Garraf-2, 

també amb la necessitat de noves línies de mitja tensió per damunt de 
l’autopista (per cada transformador de 40MVA es requereixen de l’ordre de 3 
línies amb les seves torres i cables de doble circuït). 

  Major cost de les ampliacions de potència pels promotors que vulguin 
realitzar projectes al municipi de Vilanova i la Geltrú, que hauran de finançar 
infraestructures més cares des d’instal.lacions més allunyades que si es fan 
des de Garraf-1.Penalització del creixement econòmic de la ciutat. 

 Ocupació del terreny i manteniment d’infraestructures d’impacte escènic, si bé 
aquelles de major incidència –suports i cablejat– restarien al mateix lloc. 

 Malbaratament de recursos. Assignació d’una despesa que podria ser 
invertida per altres objectius de millora de les infraestructures elèctriques i de 
qualitat del subministrament. 
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De  l’observació de l’anàlisi efectuat es desprèn que tant en el curt com en el mig 
termini el desmantellament de “Garraf-1” i la seva reubicació funcional a “Garraf-2” 
comportarà la oportunitat ja evident de recuperar l’espai avui en dia ocupat per les 
instal·lacions elèctriques, si bé cal aclarir que la zona no podrà quedar lliure 
d’infraestructures atès que s’hi hauran de mantenir els suports i les esteses de 
110 kV. Contràriament, aquesta reubicació implicarà en tots els casos noves 
esteses elèctriques, ja sigui per connectar els circuits actuals de “Garraf-1”, ja 
sigui per abastir aquests mateixos circuits a partir de la nova transformació que 
s’instal·larà a “Garraf-2”. 
 
Esmentem ja per últim que el debat sobre el desmantellament de “Garraf-1” no es 
defuig. Una vegada plantejat, però, si que creiem més oportú posposar-ne la 
decissió amb l’objectiu de que més endavant, segurament amb nous elements i 
millor criteri, es pugui optar per una o altra alternativa. 
 
 

6.3 Alternatives d’ordenació. Contrast d’escenaris i opció 

retinguda 

 
Les alternatives d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” 
es plantegen a partir dels condicionants ja expressats al capítol 5 d’aquest mateix 
document, així com de la premisa ara per ara de la permanència d’ambdós 
equipaments. 
 
Dit això, els escenaris d’ordenació que es contrasten són aquells que es 
representen al PLÀNOL A-2. ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ A i al PLÀNOL A-3. 
ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ B. De manera genèrica, aquestes alternatives proposen: 
 

 Escenari A (PLÀNOL A-2) 
 

El camí del Rourell es restitueix tot aprofitant el primer tram, també amb 
funcions d’accés a les subestacions. Per a la nova subestació “Garraf-2” 
defineix un àmbit –lletra A– lleugerament superior al que inicialment es 
preveu d’ocupació. L’àmbit de preservació de les comunitats naturals i 
d’apantallament de les infraestructures –lletra C–, en el cas de “Garraf-2”, 
se situa en un perímetre que és el que es considera d’actuació preferent si 
tenim en compte la percepcció de les insfraestructures des de la carretera 
C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú. En el cas de “Garraf-1”, aquesta clau 

es reserva per aquells espais que es troben més enllà d’una franja de 
protecció de 25 m de les línies elèctriques del sector.   

 
 Escenari B (PLÀNOL A-3) 

 
El camí del Rourell es restitueix a partir d’un nou accés des del camí del 
Corral del Carro, de manera que es manté segregat del viari d’entrada a les 
subestacions. Per a la nova subestació “Garraf-2” defineix un àmbit –lletra 
A– que s’ajusta estrictament a la superfície d’ocupació segons projecte 
d’aquesta infraestructura. A la vegada, l’àmbit de preservació de les 
comunitats naturals i d’apantallament de les infraestructures –lletra C–, en 
el cas de “Garraf-2”, se situa en tot el perímetre de les noves 
infraestructures del paratge del Rourell, llevat d’aquells indrets que puguin 
quedar fora de la propietat dels promotors. També es té en compte 
l’apantallament de “Garraf-1”, de manera que s’assenyala amb la lletra C el 
conjunt de la parcel·la on es troba la subestació. 
 
 

Ara, amb l’objectiu de valorar l’ajustament a determinats criteris ambientals i de 
sostenibilitat de les alternatives presentades, hom efectua tot seguit un contrast 
d’aquests escenaris atenent aquells vectors ambientals considerats significatius i 
pels quals pot ser possible una certa discriminació entre alternatives. 
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TAULA X. Contrast d’escenaris d’ordenació i alternativa retinguda. 
 

Vector o paràmetre d’anàlisi Alternativa A Alternativa B Idoneïtat 

AFECTACIÓ A ESPÈCIES 
PRESERVADES O SIGNIFICATIVES  

Les dues alternatives difereixen per aquest vector en 
la incidència que pot tenir un o altre traçat del camí 
restituit del Rourell. En el cas de l’alternativa A, es 
preveu l’afectació a 3/4 peus de margalló per aquell 
tram no coincident en relació l’altre escenari.  

El nombre de peus d’espècies significatives afectades 
en la restitució del camí del Rourell i per aquell tram 
no coincident amb l’altra alternativa, es limita a 3/4 
exemplars de margalló. 

Per aquest vector no s’observen diferències 
significatives entre ambdós escenaris.  

POSSIBILITATS D ’EMMASCARAMENT 
DE LES INFRAESTRUCTURES  

Escenari que en el cas de “Garraf-2” prioritza les 
tasques d’apantallament en la percepció que se’n pot 
tindre des del punt de major trànsit –la carretera C-15. 
En el cas de “Garraf-1”, supedita aquests objectius 
d’emmascarament als de manteniment d’una franja 
generosa al voltant de les línies de pas de les esteses 
elèctriques, amb bandes de seguretat de 25 m.  

Tant en el cas de “Garraf-1” com de “Garraf-2”, es 
prioritza el mimetisme i ocultació de les 
infraestructures  mitjançant el verd, sigui quin sigui 
l’emplaçament de l’observador. En tot cas, caldrà una 
adaptació a la normativa sectorial en matèria de 
franjes de protecció de les esteses elèctriques així 
com el respecte a la propietat d’altri. 

L’alternativa B ofereix majors possibilitats 
d’intervenció en les tasques d’apantallament de les 
infraestructures, atès que té en compte tot el seu 
perímetre. 

VIALITAT  Aquesta alternativa planteja que el vial d’accés a la 
subestació de REE, S.A. i el camí del Rourell 
comparteixen un primer tram comú. En el tram no 
comú del camí del Rourell restaurat, la nova vialitat 
implica el disseny de dos revolts de 90º així com un 
recorregut d’uns 122 m a partir del camí del Corral del 
Carro. També la incorporació al camí del Rourell es 
dona en un punt més llunyà si tenim en consideració 
les vies principals d’accés al sector.  

Se segrega l’accés a la subestació de REE, S.A. i el 
nou camí del Rourell. El traçat del nou camí del 
Rourell és força més directe a partir del camí del 
Corral del Carro i de les vies principals d’accés al 
sector. A la vegada, aquest traçat no comporta cap 
revolt tancat i la longitud del tram no comú amb l’altra 
alternativa és d’uns 54 m. 

El disseny viari pel que fa a la restitució del tram 
afectat del camí del Rourell és clarament més 
favorable en l’escenari B. També es valora 
positivament l’existència d’accessos segregats a la 
subestació de REE, S.A. i al propi camí del Rourell 
restituit. 

ALTERNATIVA RETINGUDA  Alternativa B 
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7. CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES 
 
Als apartats que segueixen s’hi descriuen els impactes derivats de l’execució de 
les infraestructures previstes en l’àmbit del Pla especial, en el ben entès que tant 
la subestació “Garraf-1” com part de les futures línies d’interconnexió ja són 
preexistents. 
 
Esmentem que els impactes d’ordre paisatgístic es tracten de manera específica 
en un document a part, malgrat que a efectes pràctics i per no dispersar la 
informació en excés, les conclusions per aquest vector si que s’incorporen a les 
taules resum que acompanyen. 
 
 

7.1 Impactes damunt els diferents paràmetres i vectors 

ambientals 

 

7.1.1 Atmosfera 

 
Durant la fase constructiva de la nova subestació “Garraf-2”, la qualitat de 
l’ambient atmosfèric a la zona del Rourell podrà experimentar una certa davallada 
per raó de la pols fruit dels treballs de la maquinària pesant que haurà de preparar 
el terreny i construir les plataformes sobre les que se situarà l’infraestructura. Val 
a dir que els episodis de pols poden ser més manifestos en cas que s’efectuïn 
voladures. 
 
A hores d’ara no és possible quantificar la disminució dels nivells de qualitat de 
l’aire per presència de pols durant l’etapa constructiva. En tot cas, però, serà una 
afecció amb una incidència relativa poc important atès que el sector ja fa força 
anys que pateix els efectes derivats del constant pas de camions procedents de la 
pedrera Roca, cosa que és ben manifesta damunt la vegetació de la zona. 
 

IMATGE 19. Durant la construcció de la subestació “Garraf-2” els episodis de pols poden 
ser significatius. Malgrat tot, aquest impacte ja avui en dia és important per raó del 
constant pas de camions procedents de la pedrera Roca. 

 

 
 
 
Pel que fa a la possible contaminació lumínica, les lluminàries són sempre amb 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, de 100 W de potència i de diàmetre 500 
mm, amb l’hemisferi superior del globus opac a fi i efecte d’adaptar-se a la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn així com al reglament que la desenvolupa. 
 

7.1.2 Soroll 

 
La maquinària que treballarà durant la fase constructiva per condicionar el terreny 
i excavar les cimentacions (previsiblement a percussió sobre un substrat 
dominantment rocallós), produirà un augment del nivell sonor a tota l’àrea. Així 
mateix, el transport, instal·lació i muntatge mecànic dels equips també comportarà 
un increment del soroll per causa de la diversa maquinària que caldrà que es 
mobilitzi. 
 
La quantificació dels nivells sonors que s’arribaran a assolir durant aquesta etapa 
és de difícil precisió en aquest moment donada la mobilitat de les fonts sonores i 
la discontinuïtat del seu funcionament. Malgrat tot, el soroll a les àrees d’operació 
de les màquines durant els treballs podrà assolir –amb certa seguretat– els 80 
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dBA, i fins i tot es podran superar els 120 dBA en el cas de maquinària treballant a 
percussió. 
 
Aquest increment del nivell sonor es mantindrà –tot i que molt variable– al llarg de 
la fase constructiva. Malgrat això, la durada d’aquest augment no es pot concretar 
a hores d’ara per raó de la manca d’un calendari detallat dels treballs. 
 
Pel que fa a la fase d’explotació, si bé es podria preveure un increment del nivell 
sonor3 en el perímetre de l’infraestructura per raó del pas del corrent per les 
reactancies i el cablejat de les instal·lacions, així com també pels aparells de 
ventilació, això es veurà molt minimitzat atès que: 
 

• La nova subestació “Garraf-2”, en la seva meitat oriental més propera a 
l’habitatge que hi ha al sector, es construeix encaixada en el terreny –amb 
una excavació de més de 3 m. 

• El conjunt de les instal·lacions va tancat perimetralment per un mur que 
apantallarà el soroll dels ventiladors –amb funcions de refrigerar els 
transformadors. Cal dir que aquests ventiladors tenen un funcionament 
intermitent. 

• A la vegada aquest sistema transformador/ventilador té en dos dels seus 
costats pantalles tallafocs, fet que dificultarà ja en el seu punt d’origen la 
propagació de les ones sonores. 

 
A més, hem de tenir en compte que l’habitatge més proper que hi ha a la zona es 
troba a uns 120 m de la nova subestació elèctrica, i que de forma general el nivell 
sonor decreix a la meitat cada vegada que doblem la distància al focus emissor. 
També cal dir que una hipotètica pujada del nivell sonor podria quedar molt 
emmascarada pel soroll ben manifest resultat del trànsit per les carreteres que 
limiten aquest sector i el pas de camions procedents de la pedrera Roca 
 
És per totes aquestes raons que no es preveu un increment real del nivell sonor 
als encontorns de la nova subestació “Garraf-2” –ni encara menys junt a 
l’habitatge que es troba a la zona–, de tal manera que es pugui comprometre 
l’ajustament al que determina la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica pel que fa als nivells d’immissió. 
 

                                            

3 En subestacions de característiques semblants s’han pogut observar increments en el seu perímetre immediat de fins a 6 
dBA. 

7.1.3 Sòl i subsòl 

 
Les diferents cimentacions que es preveuen (tancaments, casetes i equips 
diversos) comportaran un baix grau d’afectació al sòl donat que aquest ja és molt 
escàs en el lloc on es vol emplaçar l’estructura. 
 
Per altra banda, la construcció de les dos plataformes previstes en la subestació 
“Garraf-2” pot representar un cert risc pels sòls del sector degut, bàsicament, a (1) 
una possible mala retirada i posterior reutilització, així com (2) a la probable 
creació de punts d’escolament més concentrat en una zona ara per ara 
d’escolament difús. Aquests punts podran afectar localment els sòls de la mateixa 
superfície de treball i de sectors situats als seus voltants. 
 
L’impacte per la pèrdua de sòl, doncs, es pot concentrar més durant la fase 
constructiva. Tanmateix en la fase d’explotació, atès que caldrà efectuar 
aterrassaments, els sòls existents ja hauran de quedar degudament retinguts i 
àdhuc millorats, atès que la construcció de terrasses o feixes per a l’apantallament 
de la subestació –i també de la de transport de 400 kV– així ho farà necessari. 
 
En referència al risc d’erosió per alteracions de l’escolament difús, aquest actuarà 
bàsicament al llarg de l’etapa d’explotació. Aquesta erosió, que es preveu poc 
important quantitativament, es podrà iniciar en la fase constructiva, durant el 
temps que es duguin a terme els treballs de cimentació i esplanació, així com 
abans de finalitzar les tasques de protecció de desmunts i de talussos que 
eventualment es puguin construir. La quantificació d’aquest tipus d’impacte és 
dificultosa per raó, bàsicament, de la seva escassa magnitud. 
 
Pel que fa al subsòl, l’impacte real que es deriva de la construcció de la 
subestació elèctrica “Garraf-2” és significatiu, atès que cal l’adequació de dos 
plataformes (vegeu FIGURA 2) amb l’objectiu d’adaptar-se al desnivell de la zona.  
 
De la superposició entre les rasants de que hom disposa i les seccions del terreny 
en surten els perfils que es representen al PLÀNOL A-4. PERFILS (INFRAESTRUCTURES 

AL SECTOR DEL ROURELL), així com una visió en alçada al PLÀNOL A-6. TERRASSES, 
PLANTACIONS I VIALITAT (PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL. Val a dir que en ambdós 
casos ja s’hi han incorporat les mesures de restauració ambiental i paisatgística 
que més endavant o en altres documents s’especifiquen.  
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Aclarir igualment que si bé el moviment de terres que caldrà dur a terme per a la 
cimentació de les estructures serà poc important, el volum de rocalla que s’haurà 
de mobilitzar per condicionar les dues plataformes si que pot ser considerable. 
D’aquesta manera, els càlculs efectuats a partir del perfils actuals i els projectats 
ens donen un volum de material sobrant aproximat de 7.000 m3 en el que són 
estrictament les obres de construcció de la subestació elèctrica “Garraf-2”. En 
qualsevol cas, aquest material es podrà reaprofitar en la seva totalitat en les 
tasques d’integració paisatgística i d’aixecament de les feixes o terrasses que en 
altres apartats i documents es proposen. 
 
Atès la naturalesa del subsòl, les noves superfícies que es dibuixin s’hauran de 
recobrir oportunament amb terra a fi i efecte de segellar en la mesura del possible 
les estructures calcàries que hauran quedat al descobert. 
 
Un altre impacte real que suportarà el territori –entès com a sòl i subsòl– és 
l’ocupació d’una superfície de terreny durant les obres i durant la fase 
d’explotació. Es calcula, però, que l’ocupació durant la primera fase serà similar a 
l’ocupació definitiva, ja que la maquinària a utilitzar disposarà al costat del camí 
del Corral del Carro de prou espai pel seu estacionament durant el temps que no 
es trobi treballant. 
 
 
TAULA XI. Superfícies d’ocupació permanent de la subestació elèctrica “Garraf-2” i les 
instal�lacions adjacents. 
 

Sectors Descripció àrea afectada Superfície 

Subestació elèctrica de 
transformació 400kV/110kV 
“Garraf-2” (EDE, S.L.) 

Ocupació física de les dos 
plataformes previstes. 

5.381 m2 

Subestació de transport de 400 
kV (REE, S.A.) 

Ocupació física de la 
plataforma prevista. 

13.141 m2 

Nova vialitat Nou accés a la subestació 
“Garraf-2” així com 
restauració del tram afectat 
del camí del Rourell. 

1.517 m2  

(365 + 1.152) 

SUPERFÍCIE TOTAL OCUPADA DURANT LA FASE D ’EXPLOTACIÓ  20.039 m2 

 
Nota:  En el càlcul de superfícies no s’han tingut en aquelles que s’ocuparan per a la construcció 
de les noves terrasses o feixes –amb l’objectiu d’apantallar les instal·lacions–, atès que es tracta 
d’espais que seran oportunament revegetats. 
 

 

7.1.4 Geomorfologia i hidrologia 

 
Els efectes de la instal·lació de l’infraestructura sobre la morfologia, i per tant 
també sobre la hidrologia, no són –a la pràctica– quantificables pel fet de tractar-
se d’una àrea amb un escolament poc estructurat i en la qual es fa difícil doncs 
una afecció significativa per raó de les actuacions antròpiques.  
 
En tot cas, el sector entre la subestació i la carretera C-15 –que també acollirà 
l’estació de transport de 400 kV que promou Red Eléctrica de España, S.A.–, on 
hi ha un petit fondal, seguirà drenant parcialment la zona sense massa alteracions 
en relació a la situació inicial. 
 
Des del punt de vista de la geomorfologia, l’impacte pot veure’s lleugerament 
minimitzat pel fet d’haver-hi dues plataformes que se situen a diferent nivell. Tot i 
això, entre un extrem i l’altre de la subestació tot seguint la direcció del pendent hi 
haurà un salt de fins a 5 m, dels quals 1,5 m es guanyaran en el traspàs entre 
plataformes i els 3,5 m restants caldrà que s’excavin a la roca a l’extrem de llevant 
–vegeu el PLÀNOL A-4. PERFILS (INFRAESTRUCTURES AL SECTOR DEL ROURELL). 
 

7.1.5 Vegetació 

 
Els impactes sobre la vegetació seran bàsicament els derivats de l’ocupació per 
les instal·lacions de la subestació elèctrica. També aquells espais necessaris per 
a la construcció dels talussos i les terrasses d’apantallament, així com la restitució 
del camí –en aquest darrer cas, afectat per la construcció de l’estació de transport 
de REE. De forma genèrica, la comunitat més impactada serà la màquina de 
garric i margalló. 
 
Pel que fa als elements de la flora d’un cert port o rang de protecció, les obres 
d’explanació i adequació de terreny comportaran, a l’espai ocupat per la 
subestació d’EDE, S.L.U. “Garraf-2”, l’afectació de 65 margallons (Chamaerops 
humilis), 1 pi blanc (Pinus halepensis) i 32 oliveres (Olea europaea). A la vegada, 
si considerem el conjunt de les infraestructures –a banda de l’estació de 
transformació, també la de transport de 400 kV i les actuacions de restauració 
(vegeu el PLÀNOL A-6. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PLANTA) AL SECTOR DEL 

ROURELL)–, el nombre de peus afectats arriba a un total de 194 margallons, 4 pins 
blancs i 79 oliveres.  
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Val a dir que entre aquestes espècies hem de destacar el margalló per ser una 
planta considerada a l’annex 2 de l’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre 
protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. Segons 
l’esmentada norma, resta sotmesa a autorització prèvia la seva recol·lecció, 
tallada i desarrelament a tot el territori de Catalunya. Queda clar doncs, per a 
aquesta monocotiledònea del grup de les palmeres, la necessitat de replantar els 
exemplars afectats, cosa que es farà també extensiu a les oliveres. 
 
 

TAULA XII. Elements de la flora d’una certa significació(1) afectats per la construcció de 
la subestació elèctrica “Garraf-2” i les altres infraestructures annexes. 
 

Espècie Núm. d’exemplars Objectiu de gestió 

EN L’ÀMBIT D’AFECTACIÓ DE LA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE TRANSFORMACIÓ 400KV/110KV 
“GARRAF-2” (EDE, S.L.) 

Margalló (Chamaerops humilis) 65 Replantació a la zona 

Pi blanc (Pinus halepensis) 1 - 

Olivera (Olea europaea) 32 Replantació a la zona 

EN L’ÀMBIT D’AFECTACIÓ DEL CONJUNT DE LES INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES DE 
TRANSPORT, TRANSFORMACIÓ I DISTRIBUCIÓ, RESTITUCIÓ DE LA VIALITAT, AIXÍ COM ALS 
ESPAIS DE RESTAURACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

Margalló (Chamaerops humilis) 194 Replantació a la zona 
dels 105 exemplars 

que se situen a l’espai 
a ocupar per “Garraf-
2” i les noves feixes 

Pi blanc (Pinus halepensis) 4 - 

Olivera (Olea europaea) 79 Replantació a la zona 
dels 40 exemplars 

que se situen a l’espai 
a ocupar per “Garraf-
2” i les noves feixes 

 
(1) Per les diferents espècies, i a excepció del margalló, únicament s’han considerat els exemplars 

d’una alçada igual o superior als 2 m. 
 
 
Ja de manera concreta, podem dir que els treballs a realitzar en aquest sector del 
Rourell afectaran la vegetació en una superfície de fins a 25.585 m2, dels quals 
20.039 m2 quedaran al marge de les actuacions de revegetació que es proposen. 
 

En allò que són els efectes positius, hem de destacar que les plantacions arbòries 
a base de garrofers (Ceratoria siliqua) al sector del Rourell –tal i com ja es detalla 
més endavant i a l’estudi d’integració paisatgística–, comportaran un recobriment 
aproximat de 3.350 m2, xifra que es pot considerar d’increment gairebé net si 
tenim en compte que avui en dia els únics arbres existents al sector són les 
oliveres, distribuïdes sempre de manera dispersa i amb una mida més aviat petita. 
 
Per altra banda, a la zona de la masia d’en Galceran on actualment hi ha “Garraf-
1” es proposa la restitució de l’antic context agrícola mitjançant la plantació de fins 
a 87 exemplars d’olivera (Olea europaea), 28 d’ametller (Prunus dulcis) i 17 de 
càdec (Juniperus oxycedrus). 
 
 
IMATGE 20. Si bé la construcció de la subestació elèctrica “Garraf-2” comportarà efectes 
negatius sobre la màquia de garric i margalló, les actuacions de revegetació implicaran 
tanmateix la plantació d’un bon nombre de garrofers amb l’objectiu d’apantallar el 
sector i d’atorgar noves condicions d’hàbitat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.6 Fauna 

 
Els impactes damunt la fauna derivats de la construcció de la subestació elèctrica 
“Garraf-2” –així com també del conjunt d’infraestructures que es preveuen a la 
zona–, seran els de (1) la ocupació de territori i la consegüent alteració de l’hàbitat 
i (2) les molèsties que es puguin ocasionar a les espècies residents durant la fase 
–bàsicament– constructiva. 
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Amb el coneixement que es té de l’espai i les prospeccions específiques 
efectuades al sector del Rourell i espais annexes, hom pot mantenir però que en 
cap cas no es veuran afectades de forma significativa espècies singulars –
escasses, protegides– de la fauna. En aquest sentit, doncs, una vegada construït 
l’equipament, es donarà un normal reajustament i adaptació de les comunitats 
faunístiques a les noves condicions. 
 
A més, cal també tenir en compte que l’estat inicial del medi és força banal pel 
que fa a la fauna, i que la pèrdua real de l’hàbitat serà més aviat escassa si 
considerem que part dels terrenys que s’ocupen es troben ja alterats per 
rebliments i punts d’abocament de runes i andròmines. Per altra banda, les 
diverses activitats que es desenvolupen en aquest sector i la proximitat de les 
infraestructures contribueixen igualment a relativitzar els efectes damunt la fauna. 
En aquest sentit, aus com el xoriguer comú (Falco tinnunculus) o l’aligot (Buteo 
buteo), avui molt habituals a la zona, utilitzen ara els fanals de la llum o els 
cablejats elèctrics per aturar-s’hi, a vegades a tocar la mateixa autopista del 
Garraf. És per aquesta raó que no preveiem massa efectes en espècies com les 
suara esmentades, i si en canvi una adaptació a les noves condicions que 
s’estableixin. 
 
Comentari a part mereix la presència d’àguiles cuabarrades (Hieraaetus 
fasciatus), les quals tenen a la vall per on discorre la carretera C-15, entre els 
municipis de Canyelles i Vilanova i la Geltrú, part dels seus dominis territorials. Val 
a dir que l’impacte sobre aquesta espècie cal centrar-lo no pas en la subestació 
de transformació sinó en les línies d’entrada del corrent a la nova subestació de 
transport de 400 kV que de manera adjacent s’hi emplaçarà. L’impacte previst i 
les corresponents mesures correctores caldrà que es tinguin molt en compte en 
els treballs d’instal·lació d’aquesta nova estesa. 
 
Si bé fins ara hem esmentat els greuges que la nova subestació elèctrica 
comportarà damunt la fauna, també és veritat que les mesures que 
s’implementaran amb motiu de les actuacions per a l’apantallament vegetal de les 
infraestructures atorgaran condicions d’hàbitat a diverses espècies dels espais 
arbrats i margeners, ara per ara pràcticament absents. En aquest sentit, i 
independentment dels elements amb que es revegeti i de la seva disposició 
espacial, es poden veure notablement afavorides espècies d’aus com els túrdits, 
les bosquetes o les mallerengues.  
 

7.1.7 Usos del sòl i règim jurídic i administratiu 

 
La construcció de la subestació elèctrica “Garraf-2” comportarà un canvi 
significatiu dels usos del sòl a la zona del Rourell. Pel que fa al règim jurídic i 
administratiu, el propi Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú ja avança la 
possibilitat que una infraestructura d’aquestes característiques s’implanti a l’àrea, 
cosa que amb posterioritat acabarà essent regulada de manera explícita per 
aquest document de Pla especial. 
 

7.1.8 Valors culturals 

 
No es té constància que l’emplaçament de la subestació a la zona afecti cap dels 
elements culturals construïts de pedra seca, ja siguin barraques de vinya o les 
mateixes parets margeneres que ajuden a configurar les feixes o terrasses. Ans al 
contrari, els treballs de restauració i integració paisatgística comportaran la 
conformació de feixes bastides sobre noves parets de pedra seca. Tampoc es 
coneix que atenyi cap jaciment arqueològic ni cap dels bens patrimonials 
catalogats pel Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú. 
 
Ja més en l’àmbit dels intangibles, tampoc hem pogut identificar en l’àmbit del Pla 
especial usos recreatius, de lleure, culturals o folklòrics ni tampoc elements 
específics que facin considerar el sector com a part d’un referent col·lectiu. Tal 
vegada segurament veiem aquí explicació a l’estat d’abandó i de desídia amb que 
es troba tota aquesta zona, avui de marcat caràcter marginal. 
 
Tanmateix, si que és cert que algunes rutes amb una mínima tradició popular 
travessen el sector vers el corral de l’Apotecari i altres espais situats muntanya 
amunt. En aquest sentit, la ocupació del camí del Rourell cal que es consideri com 
un impacte negatiu en allò que fa als aspectes culturals, si bé la seva justa 
avaluació es farà de manera més precisa en referir-nos a la vialitat. 
 
Esmentem també que les mesures de restauració paisatgística que més endavant 
i en d’altres documents es preveuen, consistents en la bastida de murs de pedra 
seca per a l’apantallament de les infraestructures al sector del Rourell, impliquen 
interseccionar amb l’extrem –uns 9 m– de la paret de pedra seca existent al fons 
de vall. En aquest sentit en la fase executiva es plantejarà fer compatible el 
manteniment d’aquesta paret amb les noves mesures a implementar. Per la seva 
banda i al sector de la masia d’en Galceran, els treballs d’adequació paisatgística 
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han de permetre la reconstrucció de les parets de pedra seca ara existents i en un 
estat poc o molt precari. 
 

7.1.9 Vialitat i infraestructures 

 
La construcció de la subestació elèctrica de transformació i distribució inclosa dins 
l’àmbit del Pla especial no comportarà cap afectació a la vialitat de la zona. 
Tanmateix, per raó del complex d’infraestructures previst al sector, i de manera 
concreta per l’estació de transport de 400 kV, si que s’interseccionarà el camí del 
Rourell en tot el tram que va des del vial d’accés a la pedrera Roca i fins uns 165 
m, poc abans d’arribar a la primera bifurcació. Val a dir que la proposta 
d’implantació de l’infraestructura que promou REE, S.A. ja contempla la restitució 
d’aquest camí de manera que es mantingui tota llur funcionalitat actual. 
 
Esmentem també que l’entrada a les dues estacions es farà per dos petits 
accessos a partir del mateix camí del Rourell. La seva amplada s’ajustarà 
estrictament a les necessitats de servei, i la llargada serà d’uns 60 m en el cas de 
l’estació de transport de REE, S.A. –aquí s’aprofitarà el camí del Rourell ja 
existent– i de 50 m –a comptar des de la bifurcació del camí del Rourell– en el de 
les instal·lacions de transformació i distribució de EDE, S.L.U. (“Garraf-2”).  
 

7.1.10 Construccions i habitatges 

 
La construcció de les estacions no comportarà cap afectació directa a l’habitatge i 
altres construccions que hi ha a la zona. Com a efecte derivat, si que cal però 
destacar la desvalorització que patiran aquestes edificacions pel fet de situar-se a 
les proximitats d’unes infraestructures com les que es proposen. 
 
 

IMATGE 21. Petita casa amb espais d’horta al nord de l’emplaçament de la subestació 
elèctrica, que es veurà afectada de forma indirecta per l’infraestructura, la qual se 
situarà a uns 120 m de distància. 

 

 
 
 
Val a dir però que aquesta hipotètica devaluació només s’hauria de considerar pel 
cas de l’habitatge que hi ha al nord de l’emplaçament de la subestació –a uns 120 
m de distància–, atès que la resta de construccions ja es plantegen com a 
incompatibles amb la vocació i funcionalitat de la zona si ens atenem al que 
determina el planejament general del municipi de Vilanova i la Geltrú per tot 
aquest sector. 
 

7.1.11 Activitats econòmiques 

 
En relació a les activitats agrícoles que es porten a terme a la zona del Rourell, la 
subestació elèctrica no els significarà cap impacte directe. Tanmateix si que hem 
de destacar la pèrdua d’atractiu i desvalorització de l’espai agrari pel fet de situar-
se a les proximitats d’una infraestructura elèctrica. 
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IMATGE 22. Al nord d’on s’ha d’emplaçar la nova subestació hi trobem un olivar, una 
part del qual esdevé l’únic espai agrícola que trobem en el si de l’àmbit del Pla especial 

 

 
 
 

7.2 Síntesi i valoració dels impactes 

 
A la TAULA XIII que segueix hom fa una síntesi i valoració dels impactes que la 
construcció d’una subestació elèctrica com la que es proposa pot tenir al sector 
del Rourell (t.m. de Vilanova i la Geltrú). També, quan s’ha cregut oportú o se 
n’han tingut dades, s’ha especificat aquest impacte pel conjunt d’infraestructures 
previstes a la zona (subestació de transformació de 400 kV/110 kV “Garraf-2” + 
subestació de transport de 400 kV). 
 
Metodològicament, es defineix el tipus d’impacte segons cadascun dels àmbits 
d’anàlisi i gestió ambiental, s’especifica la fase (constructiva/explotació) en la que 
actua, se’n fa una breu descripció –i algunes consideracions en el cas que siguin 
necessàries–, es caracteritza i, finalment, s’avalua. 
 

Per a la caracterització de l’impacte s’ha fet una tria –atenent criteris de claredat 
conceptual i significació– entre les diferents tipificacions que regula el Real 
Decreto 1131/88, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Legislatiu 
1302/86, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental. Aquestes tipificacions 
són les de: 
 

❒  Directe / indirecte. 
❒  Simple / acumulatiu / sinèrgic. 
❒  Permanent / temporal. 
❒  Reversible / irreversible. 
❒  Continu / discontinu. 

 
Pel que fa a l’avaluació, s’han establert els conceptes més usats en aquesta mena 
d’anàlisis, i que es concreten en: 
 

❒  Compatible: aquell de recuperació immediata i que no precisa mesures 
correctores. 

❒  Moderat: aquell en el que la recuperació del medi no precisa mesures 
correctores intensives, però que a la vegada es requereix un cert temps 
per a la recuperació de les condicions ambientals inicials. 

❒  Sever: aquell que la recuperació de les condicions ambientals del medi 
exigeix l’adequació de mesures correctores i, tot i les mesures, el cal 
encara un període de temps considerable per retornar a l’estat inicial. 

❒  Crític: aquell de magnitud superior a l’acceptable i que suposa una pèrdua 
de qualitat permanent, sense recuperació possible de les condicions 
ambientals inicials, fins i tot , amb l’adopció de mesures correctores. 

 
Val a dir que aquestes definicions sovint no s’adapten a l’avaluació precisa de 
l’impacte, de tal manera que ben bé poden expressar diferents graus d’incidència 
o de magnitud. 
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TAULA XIII. Descripció i caracterització dels impactes detectats sobre els diferents vectors o paràmetres ambientals4. 
 

Factor o paràmetre Tipus d’impacte, 

efecte o actuació 

Fase d’actuació Descripció Caracterització Avaluació 

Constructiva  Explotació    

ATMOSFERA Emissió de pols Si No  Puntual davallada de la qualitat de l’aire a la zona per efecte de la 
pols que origini la maquinària pesant que haurà de preparar el 
terreny i construir les plataformes. 

Directe, simple, 
temporal, reversible, 
discontinu. 

COMPATIBLE 

SOROLL Increment del nivell 
sonor 

Si No  Increment del nivell sonor per raó dels treballs d’excavació i 
condicionament. Durant aquesta fase constructiva, s’assoliran vora 
la zona d’actuació els 80 dBA, i es podran fins i tot superar els 120 
dBA en el cas de maquinària treballant a percussió. Durant l’etapa 
d’explotació no es preveu un increment real del nivell sonor sobre el 
petit habitatge situat uns 120 m al nord de la subestació ja que (1) la 
nova subestació “Garraf-2” es construeix encaixada en el terreny, (2) 
el conjunt de les instal·lacions va tancat perimetralment per un mur 
que apantallarà el soroll dels ventiladors i (3) el sistema 
transformador/ventilador té en dos dels seus costats pantalles 
tallafocs, fet que dificultarà ja en el seu punt d’origen la propagació 
de les ones sonores. 

Directe, simple, 
temporal, reversible, 
discontinu. 

 

COMPATIBLE 

SÒL I SUBSÒL Pèrdua de sòl Si No  Existeix el risc de pèrdua de sòl en procedir als moviments de terres 
i preparació de les plataformes i terrasses. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, 
discontinu. 

COMPATIBLE 

 Erosió del sòl Si Si  Tant en la fase constructiva com d’explotació es poden donar lleus 
episodis d’erosió per alteracions de l’escolament difús ara per ara 
existent. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, 
discontinu. 

COMPATIBLE 

 Aportació i 
estructuració de sòl 

No Si  La conformació de terrasses amb funcions de suport del terreny i 
d’apantallament de les instal·lacions comportarà l’aportació de sòls i 
la seva maduració. 

Directe, sinèrgic, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

(IMPACTE POSITIU) 

 Nivellament del terreny Si Si  El desnivell del sector i la necessitat d’integrar tant com sigui 
possible les plataformes, obliguen a efectuar importants moviments 
del substrat. Així doncs, en la construcció de la subestació “Garraf-
2” hom preveu un excedent de terres d’uns 7.000 m3, les quals 
podran ser aprofitades en la seva totalitat en els treballs necessaris 
pes bastir les terrasses per a l’apantallament de les infraestructures.  

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

 Ocupació del terreny Si Si  La instal·lació de la subestació “Garraf-2” significarà una ocupació 
del territori de 5.381 m2. En el seu conjunt, considerant també la 
subestació de transformació de REE, S.A. de 400 kV i la nova 
vialitat, la superfície ocupada serà de 20.039 m2 –no s’hi sumen els 
espais que caldran per a l’apantallament de les instal·lacions. 

Directe, acumulatiu, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

                                            

4 Els impactes d’ordre paisatgístic es tracten de manera específica en un document a part, malgrat que a efectes pràctics i per no dispersar la informació en excés, les conclusions per aquest vector si que s’incorporen a aquesta taula-resum. 
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Factor o paràmetre Tipus d’impacte, 

efecte o actuació 

Fase d’actuació Descripció Caracterització Avaluació 

Constructiva  Explotació    

GEOMORFOLOGIA I 
HIDROLOGIA 

Modificacions del perfil 
del terreny  

Si Si  La disposició en plataformes de l’infraestructura així com la 
necessitat d’integrar el màxim les instal·lacions i de mimetitzar-les 
en el seu context territorial, obliguen a modificar la geomorfologia del 
sector. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

 Alteració de 
l’escorrentia 

Si Si  L’alteració de la geomorfologia podrà ser causa de lleugeres 
modificacions en l’escolament superficial de la zona, poc 
significatives si ens atenem al caràcter difús de l’actual drenatge. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, 
discontinu. 

COMPATIBLE 

VEGETACIÓ Eliminació de la 
coberta vegetal 

Si Si  Les obres de construcció de les instal·lacions comportaran 
l’eliminació de la coberta vegetal en una superfície aproximada de 
25.585 m2, dels quals 5.546 m2 podran ser novament revegetats.  

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

 Afectació a espècies 
preservades o 
significatives 

Si No  Per a l’adequació de la zona caldrà retirar, en el cas de la subestació 
“Garraf-2”, 65 exemplars de margalló (Chamaerops humilis), 1 pi 
blanc (Pinus halepensis) i 32 oliveres (Olea europaea). Pel conjunt 
de les infraestructures i obres de restauració paisatgística s’afectarà 
un total de 194 margallons, 4 pins blancs i 79 oliveres. Val a dir que 
tant els margallons com les oliveres –a excepció d’aquells que se 
situin en terrenys de la subestació de REE, S.A.– en la fase 
d’explotació ja hauran estat replantats. 

Directe, simple, 
temporal, reversible, 
discontinu. 

COMPATIBLE 

 Increment de la 
coberta arbòria 

No Si  Les actuacions d’apantallament de la subestació “Garraf-2” 
comportaran la plantació de garrofers (Ceratoria siliqua) –entre 
altres espècies–, amb un recobriment aproximat de 3.350 m2. En el 
cas de la subestació “Garraf-1” es procedirà a la plantació de 87 
exemplars d’olivera (Olea europaea), 28 d’ametller (Prunus dulcis) i 
17 de càdec (Juniperus oxycedrus). 

Directe, sinèrgic, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

(IMPACTE POSITIU) 

FAUNA Ocupació del territori i 
alteració de l’hàbitat 

Si Si  Les obres de construcció comportaran una destrucció i alteració de 
l’hàbitat existent. Malgrat això, no es veuran afectades de forma 
significativa espècies singulars de la fauna. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

 Foragitament de la 
fauna 

Si No  Durant la fase constructiva, i per efectes del soroll i la freqüentació 
de persones i maquinària, es pot produir un foragitament de la fauna 
a la zona d’actuació. 

Directe, simple, 
temporal, reversible, 
discontinu. 

COMPATIBLE 

 Recreació de noves 
condicions d’hàbitat 

No Si  La revegetació de la zona amb motiu de les operacions 
d’apantallament de les infraestructures suposarà la recreació 
d’ambients arbrats ara per ara gairebé inexistents al sector.  

Directe, simple, 
temporal, irreversible, 
discontinu. 

COMPATIBLE 

(IMPACTE POSITIU) 
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Factor o paràmetre Tipus d’impacte, 

efecte o actuació 

Fase d’actuació Descripció Caracterització Avaluació 

Constructiva  Explotació    

PERCEPCIÓ ESCÈNICA. 
PAISATGE 

Introducció d’elements 
artificiosos 

Si Si  Malgrat el context periurbà i desidiós de la zona, la construcció d’una 
subestació elèctrica significa la introducció d’elements impropis i 
artificialitzants. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

MODERAT/SEVER 

 Visualització de 
l’infraestructura 

No Si  La proximitat de la subestació elèctrica a una zona de pas viari 
altament freqüentada així com les seves grans dimensions, fan que 
sigui molt visualitzable. Les mesures d’apantallament i mimetització 
han de permetre però minimitzar aquests efectes. 

Directe, sinèrgic, 
permanent, 
irreversible, continu. 

MODERAT/SEVER 

USOS DEL SÒL I RÈGIM 
JURÍDIC I ADMINISTRATIU 

Modificació dels usos 
del sòl 

Si Si  La construcció de l’infraestructura significarà modificar de forma 
radical els usos del sòl en aquest sector. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

VALORS CULTURALS Afectació a recorreguts 
o itineraris populars 

Si Si  El sector és punt de pas d’algunes rutes amb tradició popular que 
recorren el municipi tot passant pel corral de l’Apotecari, situat 
muntanya amunt. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

 Restauració d’antigues 
parets de pedra seca 

Si Si  A la zona de la masia d’en Galceran els treballs de restauració 
paisatgística han de permetre la refeta i consolidació de les parets 
de pedra seca existents. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

(IMPACTE POSITIU) 

VIALITAT I 
INFRAESTRUCTURES 

Intersecció del camí 
del Rourell 

Si Si  L’emplaçament de la subestació suposarà l’intersecció del camí del 
Rourell en un tram de fins a 165 m, el qual haurà de ser restituït. 

Directe, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

CONSTRUCCIONS I 
HABITATGES 

Desvalorització de 
propietats 

Si Si  Pèrdua de valor de mercat de les edificacions en situar-se a les 
proximitats d’una infraestructura. De manera estricta, aquesta 
consideració només caldria que es fes per l’habitatge que hi ha al 
nord de l’emplaçament de la subestació, atès que la resta de 
construccions ja es plantegen com a incompatibles amb la vocació i 
funcionalitat de la zona si ens atenem al que determina el 
planejament general de Vilanova i la Geltrú per aquest sector. 

Indirecte, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 

 

ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

Desvalorització dels 
espais agraris 

Si Si  La construcció de la subestació elèctrica significarà una pèrdua 
d’atractiu i desvalorització dels espais agraris situats a la seva 
proximitat (sector nord). 

Indirecte, simple, 
permanent, 
irreversible, continu. 

COMPATIBLE 
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8. MESURES CORRECTORES I PROGRAMA DE SEGUIMENT 

AMBIENTAL. VALORACIÓ ECONÒMICA  
 

8.1 Mesures correctores i de minimització de l’impacte 

 
8.1.1 Atmosfera 

 
Els efectes damunt l’atmosfera es redueixen a episodis puntuals de presència de 
pols per raó de la maquinària que treballarà en les obres de construcció de 
l’infraestructura. Atès que es tracta d’una situació molt concreta, perfectament 
reversible i discontinua en el temps, no es preveuen mesures correctores 
especials, llevat de les habituals de ruixar les zones d’operacions per tal d’evitar 
les partícules en suspensió causants d’aquest impacte. 
 

8.1.2 Soroll 

 
El soroll en l’etapa constructiva tindrà un caràcter puntual i discontinu, motiu pel 
qual no es preveuen mesures específiques a excepció del que suposa limitar les 
obres a l’horari diürn. 
 
Pel que fa als efectes damunt les persones, caldrà seguir la normativa referent a 
seguretat i higiene en el treball, així com la relativa a l’emissió sonora de les 
màquines i els materials emprats en les obres de construcció. 
 
En relació al soroll en la fase d’explotació, no es preveu un increment real del 
nivell sonor sobre el petit habitatge situat uns 120 m al nord de la subestació ja 
que (1) la nova subestació “Garraf-2” es construeix encaixada en el terreny, (2) el 
conjunt de les instal·lacions va tancat perimetralment per un mur que apantallarà 
el soroll dels ventiladors i (3) el sistema transformador/ventilador té en dos dels 
seus costats pantalles tallafocs, fet que dificultarà ja en el seu punt d’origen la 
propagació de les ones sonores. En tot cas, i atès la dificultat d’efectuar càlculs 
apriorístics amb prou exactitud, caldrà si és necessari implementar mesures 
correctores adaptades a l’especificitat del problema una vegada les instal·lacions 
estiguin en funcionament. 
 

8.1.3 Sòl i subsòl 

 
Si se segueix una normal operativa d’obra, no caldrà preveure mesures especials 
per evitar la pèrdua de sòl durant la fase de construcció de “Garraf-2”, donat que 
el projecte tècnic ja ha de contemplar la retirada, conservació i posterior 
reutilització del sòl natural sobre les plataformes de la subestació i en les 
terrasses que es preveuen. 
 
Pel que fa al risc d’erosió al llarg de la fase d’explotació, tampoc es contemplen 
mesures especials atès que la construcció de cunetes i desaigües laterals –que 
haurien d’estar ja establertes en el projecte constructiu– han de ser suficients per 
minimitzar la pèrdua de sòl –sempre escàs– en una àrea d’escolament difús com 
la que ara es tracta. 
 
En l’hipotètic cas que el material procedent de l’excavació no fos apte pel 
terraplenat-pedraplenat de les parts a reomplir, cal contemplar el transport del 
rebuig a un abocador autoritzat o la seva utilització en altres operacions 
constructives i l’aport de material de préstec apte procedent de l’exterior. De totes 
maneres, i pel que fa de manera específica a “Garraf-2”, es preveu que el balanç 
de material no comporti excedents si considerem la construcció de diverses 
terrasses a la zona d’apantallament entre les subestacions i la carretera C-15 
d’Igualada a Vilanova i la Geltrú. Ans al contrari, i si no tenim en compte els 
treballs de construcció de la subestació de transport de 400 kV de REE, S.A., 
caldrà encara l’aportació d’uns 8.000 m3 més de terres per a la configuració de les 
terrasses, a banda dels 7.000 m3 provinents de “Garraf-2”.   
 
Ja per últim, i referent a l’ocupació del terreny, aquest és un aspecte inevitable i 
inherent al mateix projecte. En qualsevol cas, no s’utilitzaran més terrenys que els 
corresponents a les plataformes i les àrees on s’han d’aixecar les terrasses 
d’apantallament. Aquesta superfície s’encintarà oportunament a l’inici dels 
treballs. Tot plegat suposa fins a 25.585 m2, dels quals 5.546 m2 hauran de ser 
restituïts amb posterioritat per les actuacions de restauració paisatgístic. 
Esmentem que la maquinària haurà d’estacionar al mateix camí del Rourell no 
afectat o bé junt al camí del Corral del Carro al pas pel sector del Rourell, als 
espais banalitzats entre aquest camí i la trinxera de l’autopista C-32 del Garraf. 
 
Per veure el conjunt terreny en el qual s’efectuaran les obres i on haurà 
d’evolucionar la maquinària, vegeu el PLÀNOL A-6. TERRASSES, PLANTACIONS I 

VIALITAT (PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL. 
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8.1.4  Geomorfologia i hidrologia 

 
Els canvis sobre la geomorfologia, que podrien ser molt significatius, es veuran 
minimitzats per l’estructuració en plataformes a l’hora de construir la subestació 
“Garraf-2”, amb un salt en sentit E-O de fins a 5 m –vegeu el PLÀNOL A-4. PERFILS 

(INFRAESTRUCTURES AL SECTOR DEL ROURELL). 
 
En relació a la hidrologia, els efectes que es pronostiquen seran d’escassa 
magnitud, raó per la qual no es preveuen altres mesures que les habituals d’obra 
de construcció de drenatges. En tot cas aquests hauran de reconduir l’escorrentia 
cap als punts naturals previs, i amb preferència pel fondal que trobem entre la 
zona on ha d’anar la subestació i la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la 
Geltrú. 
 

8.1.5 Vegetació 

 
Tots els exemplars de margalló (Chamaerops humilis) i olivera (Olea europaea) 
que es trobin a l’àrea d’actuació hauran de ser trasplantats –si és possible– als 
espais d’apantallament a ponent de la subestació “Garraf-2”. 
 
De manera concreta, les plantacions per a la integració paisatgística i 
mimetització de l’infraestructura es fonamentaran en l’ús del garrofer (Ceratoria 
siliqua) en tant que arbre característic de la zona. Els diferents peus, de tipologia 
“exemplar”, se situaran damunt les quatre feixes superiors que es conformaran al 
sector de ponent així com a l’espai entre les subestacions i el camí del Corral de 
Carro –resseguint el nou camí d’accés a la subestació “Garraf-2”–, i també al nord 
i sudest de “Garraf-2” (vegeu el PLÀNOL A-6. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT 

(PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL). Atès que la distància entre arbre i arbre en les 
diferents rengleres s’aconsella que sigui d’uns 12 m, el nombre total d’unitats a 
plantar serà doncs de 64. 
 
Tanmateix, a les dues feixes inferiors de la banda de ponent, d’una amplada de 6 
m, s’hi replantaran aleatòriament els exemplars de margalló –105 unitats– i olivera 
–40 unitats– que resultaran afectats per la construcció de la subestació “Garraf-2” 
i les terrasses d’apantallament de les infraestructures. Per altra banda, hom 
proposa 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.  

En termes generals podem dir que la superfície corresponent a les noves 
terrasses a ponent de “Garraf-2” que es revegetarà serà de 5.546 m2, i que els 
garrofers que es plantaran a la zona aportaran una cobertura de vora 3.350 m2. 
 
La disposició d’aquestes actuacions de revegetació es poden veure al PLÀNOL A-6. 
TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL, mentre que un 
detall acurat de les terrasses que es conformaran a la banda de ponent és el que 
es representa al PLÀNOL A-7. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I INSERCIÓ DE LES TERRASSES 

(PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL i al PLÀNOL A-8. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT 

(PERFIL) AL SECTOR DEL ROURELL. SECCIÓ TIPUS DEL CAMÍ. 
 
Pel que fa a l’àmbit del Pla especial situat al sud de l’autopista C-32 i on s’hi 
emplaça la subestació “Garraf-1”, l’estudi d’integració paisatgística 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 –vegeu el 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).  
També es contemplen 17 peus de càdec (Juniperus oxycedrus) al sector de 
llevant. 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 haurà de ser de 30 cm. 
 

8.1.6 Fauna 

 
Situacions derivades de l’ocupació del territori, d’alteració de l’hàbitat i 
foragitament de la fauna durant la fase constructiva es preveuen del tot 
inevitables. En qualsevol cas, a fi i efecte de prevenir la possible destrucció de 
niarades, s’imposa efectuar les obres durant el període que va de setembre a 
març (època no reproductora). 
 
Pel que fa a la fase d’explotació, cal entendre com un impacte positiu les tasques 
d’integració paisatgística de les infraestructures en el seu context. Això és així 
atès que es crearan condicions d’hàbitat molt interessants per aquells animals –i 
especialment ornitofauna– característics dels espais semioberts i de conreus 
arbrats. Aquests treballs suposaran, en el cas de “Garraf-2”,  l’intervenció damunt 
uns 7.000 m2 de superfície així com atorgar cobertura arbòria a prop de 3.350 m2.  
 



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)                   Informe de sostenibilitat ambiental 
 

  – 48 – 

IMATGE 23. Algunes espècies aimants dels espais arbrats i que cerquen una certa 
cobertura vegetal –aquest és el cas del gaig (Garrulus glandarius), a la imatge– poden 
veure’s afavorides per les operacions que es preveuen d’apantallament i mimetització 
de “Garraf-2”. 

 

 
 

 
 
Pel que fa a “Garraf-1”, la recuperació de l’antic context agrícola de la zona suposarà 
13.700 m2 nous d’aquest interessant hàbitat per a la fauna.  
 

8.1.7 Usos del sòl i règim jurídic i administratiu 

 
La modificació significativa dels usos del sòl en aquest sector amb motiu de 
l’infraestructura és un aspecte inherent al propi projecte i que no admet mesures 
correctores. Si de cas, aquest canvi d’usos només pot ser emmascat amb una 
bona integració paisatgística, qüestió aquesta ja considerada en l’epígraf anterior. 
 

8.1.8 Valors culturals 

 
El manteniment de la vialitat i el pas per la zona és l’únic aspecte que ens cal per 
garantir la continuïtat dels recorreguts o sendes tradicionals que transcorren pel 
Rourell. Amb una certa vinculació als aspectes culturals i etnològics podem també 
considerar la utilització de la pedra seca pel bastiment del sistema de feixes o 
terrasses que han d’apantallar les infraestructures per la banda de ponent, així 
com la seva pròpia estructuració i els elements arbrats –garrofers– que s’hi 
acabaran disposant. 

Pel que fa al sector de la masia d’en Galceran on hi trobem la subestació “Garraf-
1”, es 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.  
 

8.1.9 Vialitat i infraestructures 

 
El projecte de restauració ambiental contempla la restitució de la vialitat –camí del 
Rourell– aprofitant una de les terrasses dissenyades per l’apantallament de la 
subestació (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). 
Aquest nou tram de camí tindrà una llargada de 280 m i una amplada de la 
plataforma de fins a 5,5 m. 
 
Val a dir que per les característiques constructives i d’entorn d’aquest nou traçat, 
es pretén que sigui un camí únicament d’accés a les finques de la zona i per a 
usos recreatius, de tal manera que en quedi exclòs el pas de vehicles de gran 
tonatge i de transport. 
 

8.1.10 Construccions i habitatges 

 
De manera directa i constatable no es produeixen afectacions a edificis o 
habitatges. La previsible desvalorització de la caseta situada al nord de la futura 
subestació “Garraf-2” s’ha de considerar com un intangible, ara per ara no 
valorable. En tot cas, les úniques mesures correctores –en aquest supòsit 
compensatòries– han de passar per la dignificació i correcte ordenament del 
conjunt de la zona, aspecte aquest que ja és considerat de manera global en el 
present document. 
 

8.1.11 Activitats econòmiques 

 
Com en el cas anterior, les activitats agrícoles que es desenvolupen a la zona no 
seran objecte de cap impacte directe. La pèrdua d’atractiu i desvalorització de 
l’espai agrari és un aspecte difícilment mesurable, el qual només podem 
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compensar amb mesures d’adequació de l’entorn de les infraestructures i de la 
seva correcta inserció en el paisatge. 
 

8.2 Programa de control i seguiment ambiental 

 
Les pròpies característiques de la instal·lació que es preveu i el seu emplaçament 
en una zona sotmesa a un estricte règim de valorització ambiental segons el 
planejament urbanístic vigent, aconsellen ser especialment curosos en tot el 
procés de preparació dels terrenys, d’execució dels treballs i de posterior 
restauració paisatgística. 
 
L’establiment d’un programa de control i vigilància ambiental a peu d’obra esdevé 
en aquesta ocasió més oportú pel fet que força de les mesures correctores que 
cal implementar tenen la seva traducció en les bones pràctiques. La minimització 
d’un o altre impacte rau en força casos en la pròpia logística o manera d’executar 
les operacions habituals. Una pertinent previsió de les actuacions i la gestió de les 
tasques quotidianes són factors clau per tal de que no aflorin o es vegin 
maximitzats els efectes nocius damunt l’entorn i el medi ambient d’una obra com 
la que es proposa. 
 
De tot això esmentat en són bons exemples les tasques d’anivellament del terreny 
i preparació de les plataformes, l’encintament i estricte control de les zones a 
ocupar durant les obres o els treballs de retirada de les espècies vegetals a 
replantar. 
 
És en aquest sentit, doncs, que amb la finalitat de procedir al control i vigilància 
ambiental durant la fase constructiva, l’administració responsable caldrà que 
determini una direcció ambiental que intervingui en les fases prèvies de 
planificació de les obres, així com que realitzi periòdiques supervisions dels 
treballs i de la seva mecànica mentre aquests es portin a terme. La direcció 
ambiental, que haurà d’actuar de forma coordinada amb la direcció d’enginyeria –
o direcció d’obra pròpiament dita–, haurà de certificar a la finalització dels treballs 
l’acompliment de les mesures correctores oportunes i el millor estat possible de 
l’entorn natural i el medi ambient atesos els mitjans disponibles al seu abast. 
 

El programa de control i seguiment ambiental haurà de consistir en: 
 

.- Planificació i inici dels treballs constructius (delimitació de les zones a ocupar, 
marcatge d’arbres ...). 

.- Selecció dels exemplars d’abres a plantar a la zona amb l’objectiu de que 
assumeixin de forma óptima la tasca que tenen assignada 

.- Seguiment i control ambiental dels treballs que s’efectuin, amb una 
periodicitat mínima de 2 visites/setmana. Certificació de la logística i de 
l’acompliment de les mesures i bones pràctiques per a la minimització dels 
impactes. Control dels treballs de restauració paisatgística. 

.- Certificació ambiental de l’obra. 
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8.3 Valoració econòmica de les mesures de restauració ambienal i del programa de control i seguiment ambiental 

 

A les taules que acompanyen s’hi detalla per capítols i conceptes la valoració econòmica de les mesures de restauració ambiental i paisatgística previstes en l’àmbit del Pla especial. 
Esmentem que no s’hi expliciten aquelles mesures de minimització sense cost per raó que la seva implementació és fruit d’operatives de gestió, procés o bé que ja es consideren logístiques 
pròpies de tota obra.  
 
Com ja haurà comprovat el lector, a efectes pràctics i per no dispersar la informació en excés, també s’hi incorporen les tasques d’integració paisatgística ja avaluades en el document 
específic corresponent. 
 
 
En el supòsit que s’opti per l’alternativa A reting uda en l’estudi d’integració paisatgística (estruct ura 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 angul ós). 
 
 

CAPITOL 1. ENCINTAT I DELIMITACIÓ DE LES ZONES DE T REBALL  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Replanteig topogràfic amb estaques i encintat dels diferents àmbits a ocupar. hores 10 80 800 

 Subtotal     800 

 
 

CAPITOL 2. LOCALITZACIÓ I TRASPLANTAMENT DELS PEUS D’ESPÈCIES SINGULARS  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Localització i marcatge dels peus d’espècies signulars –margallons (Chamaerops humilis) i oliveres (Olea europaea)– a trasplantar. hores 8 80 640 

2 Retirada de peus d’espècies singulars i treballs de contenerització –145 unitats. hores 150 24 3.600 

3 Emmagatzematge dels contenidors i manteniment de les unitats fins al moment de la seva plantació P.A. - - 2.000 

4 Màquina excavadora. hores 100 50 5.000 

 Subtotal     11.240 
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CAPITOL 3. 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 4. 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 

 

 

CAPITOL 5. 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 
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CAPITOL 6. 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 7. VARIS, IMPREVISTOS I SEGUIMENT AMBIENTAL  (DIRECCIÓ TÈCNICA) 

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Varis i imprevistos (10%). P.A. - - 24.000 

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

3 Direcció tècnica i seguiment del projecte. P.A. - - 15.000 

 Subtotal     39.900 
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En el supòsit que s’opti per l’alternativa B plante jada en l’estudi d’itegració paisatgística (les ter rasses es disposen a mode d’anfiteatre, intentant e n els seus extrems enllaçar de 
forma continuada amb les corbes de nivell que els p ertoquen). 
 
 

CAPITOL 1. ENCINTAT I DELIMITACIÓ DE LES ZONES DE T REBALL  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Replanteig topogràfic amb estaques i encintat dels diferents àmbits a ocupar. hores 10 80 800 

 Subtotal     800 

 
 

CAPITOL 2. LOCALITZACIÓ I TRASPLANTAMENT DELS PEUS D’ESPÈCIES SINGULARS  

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Localització i marcatge dels peus d’espècies signulars –margallons (Chamaerops humilis) i oliveres (Olea europaea)– a trasplantar. hores 8 80 640 

2 Retirada de peus d’espècies singulars i treballs de contenerització –145 unitats. hores 150 24 3.600 

3 Emmagatzematge dels contenidors i manteniment de les unitats fins al moment de la seva plantació P.A. - - 2.000 

4 Màquina excavadora. hores 100 50 5.000 

 Subtotal     11.240 

 
 

CAPITOL 3. 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 
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CAPITOL 4. 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 

 

 

CAPITOL 5. 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 6. 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 
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CAPITOL 7. VARIS, IMPREVISTOS I SEGUIMENT AMBIENTAL  (DIRECCIÓ TÈCNICA) 

 Concepte Unitat Medició Preu unitari Total 

1 Varis i imprevistos (10%). P.A. - - 35.000 

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

3 Direcció tècnica i seguiment del projecte. P.A. - - 15.000 

 Subtotal     50.900 
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RESUM PER CAPÍTOLS I COST GLOBAL DE LES TASQUES DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL I DEL PROGRAMA DE CONTROL I S EGUIMENT AMBIENTAL 

 

 Capítol  Total 

   Alternativa A 

(feixes paral·leles) 

Alternativa B 

(feixes en amfiteatre)  

1 ENCINTAT I DELIMITACIÓ DE LES ZONES DE TREBALL  800 800 

2 LOCALITZACIÓ I TRASPLANTAMENT DELS PEUS D’ESPÈCIE S SINGULARS  11.240 11.240 

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

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

5 PLANTACIONS AL SECTOR DEL ROURELL  61.100 76.960 

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

7 VARIS, IMPREVISTOS I SEGUIMENT AMBIENTAL (DIRECCI Ó TÈCNICA)  39.900 50.900 

  Base 285.574 409.318 

  IVA 16% 45.692 65.491 

  TOTAL 331.266 474.809 
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9. DOCUMENT DE SÍNTESI 
 

9.1 Objectius 

 
L’objectiu principal d’aquest informe és establir les bases sobre les que s’ha de fer 
l’ordenació de l’espai on s’implanten o s’han d’implantar les subestacions “Garraf-
1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport i interconnexió, de tal manera que es 
tinguin en consideració els seus actuals valors naturals i paisatgístics. Aclarir que 
si bé la subestació “Garraf-2” és de nova creació, “Garraf-1” tanmateix ja es troba 
operativa atès que fou construïda en base 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, S.L.U. segons el qual aquesta es 
comprometia al seu desmantellament en un període no superior als 10 anys 
d’ençà la signatura de l’acord (3/11/2003).    
 
Val a dir també que al sector del Rourell i de forma annexa a la futura subestació 
“Garraf-2” s’hi construirà la subestació de la línia de transport de 400 kV 
promoguda per Red Eléctrica de España, S.A. i declarada d’interès públic per 
Acord del Consell de Ministres de 14 de juliol de 2006. Aquest equipament està 
autoritzat per la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines del 
Ministeri d’Indústria, turisme i comerç, de 18 de gener de 2006, motiu pel qual el 
sòl que ocupa dita infraestructura queda exclòs de l’àmbit del Pla especial 
d’ordenació del sector així com del corresponent informe ambiental. 
 
 

9.2 La nova subestació elèctrica “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 108,5 m x 62 m. 
 
Aquesta 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 3,5 m al 
costat de muntanya i un altre de 3 m amb la planta de REE que es troba a ponent. 
 

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. 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.  
 
A l’interior de la subestació hi haurà una xarxa de drenatge a fi i efecte que l’aigua 
no hi quedi embassada. L’abastament d’aigua es farà mitjançant un dipòsit 
soterrat, bàsicament per proveïment dels serveis sanitaris. En relació a les aigües 
fecals, aquestes es recolliran en una fossa sèptica que haurà de ser buidada de 
forma periòdica mitjançant cuba. 
 
Respecte a les lluminàries, aquestes aniran amb làmpades de vapor de sodi d’alta 
pressió, i la meitat superior del globus serà opaca. 
 
 

9.3 Descripció i caracterització del medi 

 

9.3.1 El medi físic 

 

La climatologia 
 

Les precipitacions mitjanes mensuals de la zona constaten màxims pluviomètrics 
al llarg de la tardor. Tanmateix els mínims relatius de precipitacions són a l’estiu –
juliol i agost– i durant l’hivern –febrer i març. La precipitació anual volta els 550 
mm, amb un repartiment mensual característic de les àrees de clima mediterrani. 

 
Pel que fa a les temperatures, les mitjanes mensuals de Vilanova i la Geltrú 
mostren una clara tendència estacional típica dels climes temperats, amb estius 
càlids (20-25º C) i hiverns suaus (8-12º C). 
 
En relació a la higrometria, la humitat relativa mitjana mensual de Vilanova i la Geltrú 
mostra una tendència més o menys homogènia al llarg de l’any. Aquesta humitat 
relativa té uns valors que es troben al voltant del 70-80 %. 
 
Pel que fa al règim de vents, la direcció predominant a la zona d’estudi té una 
component nord, amb valors de freqüència del 12,2 % en la component N-NE i 
valors del 7,7 % en la component NW. També s’hi manifesta un règim de brises 
de marinada que ve del sud amb una freqüència del 7,5 %. En relació a la 
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velocitat mesurada, s’observa clarament que els vents més forts tenen una 
component del NW, amb una velocitat mitjana de 5,6 m/s. 
 

El soroll 
 
El soroll a la zona d’estudi presenta importants variacions que venen 
condicionades pel pas de l’autopista C-32 del Garraf i de la carretera C-15 
d’Igualada a Vilanova i la Geltrú.  
 
De manera concreta, hom ha obtingut nivells sonors de fons que puntualment 
baixen a poc més de 40 dBA en indrets prou distanciats de la carretera C-15 i 
degudament ocultats per l’orografia, i altres que poden arribar als 80 dBA junt a 
aquesta via i davant trànsit intens de camions. 
 
Per veure els punts on s’han pres les mesures així com els nivells sonors 
obtinguts, consulti’s la TAULA V. 
 

El marc físic 
 
El sector en estudi es contextualitza entre els contraforts que dibuixen el Montgròs 
–per llevant– i els relleus del Mas de l’Artís –per ponent. Es tracta de relleus força 
regulars en primera instància, creuats pel torrent transversal que baixa de les 
proximitats del terme de Canyelles de direcció gairebé nord-sud. 
 
La columna estratigràfica efectuada a la carretera C-15 que uneix Vilanova i la 
Geltrú amb Vilafranca del Penedès, entre l’autopista C-32 i el poble de Canyelles, 
està formada per una associació de fàcies d’edat Cretàcic Inferior (Mesozoic) 
compresa entre els estatges que van des del Valangià (138,5 milions d’anys) fins a 
l’Aptià (112,5 milions d’anys). El conjunt està format per materials carbonatats 
d’origen marí, fortament amb el desenvolupament de falles normals i clivatges molt 
penetrants, sovint perpendiculars a l’estratificació, que venen a ser plans de debilitat 
per on hi ha circulació de fluids i intensos processos de carstificació.  
 
En relació a la morfologia, les formes de relleu són relativament suaus, sense 
manifestacions clares de modelat càrstic. En quan a les formes d’erosió 
observables actualment, podem ressaltar l’estabilitat dels talussos i manifestar 
sols petits indicis de dissolució càrstica. L’exocarst es presenta sovint en els 
careners en forma de rasclers d’escolaments o rasclers de canaletes.Per la seva 
banda, l’endocarst sembla poc desenvolupat.  

Com a nota destacada del paisatge i morfologia dels terrenys, remarquem el grau 
d’equilibri dels vessants, la manca de formes exocàrstiques manifestes i l’escassa 
profundització dels fenòmens dissolutius.  
 
Cal remarcar també que tot aquest sector, des del punt de vista hidrogeològic, 
forma part de l’aqüífer del Garraf que descarrega entre altres a l’aqüífer del pla de 
Vilanova. En conseqüència es tracta d’un medi sensible a la contaminació per 
abocaments indesitjables o perjudicials.  
 
Localment i en la vertical dels terrenys estudiats, sembla que existeix o arriba la 
denominada falca salina marina. Això es deu molt probablement a la 
sobreexplotació dels recursos d’aigües dolces que indueix progressivament a 
l’ascens d’aigües marines. 
 
De forma concreta, i per a la visualització dels principals elements tectònics, 
estratigràfics i morfològics del sector del Rourell on s’haurà de situar la nova 
subestació “Garraf-2”, vegeu el PLÀNOL I-4. MEDI FÍSIC - PUNTS DE MESURA DE 

SOROLL.  
 

9.3.2 El medi natural 

 

La vegetació 
 
La comunitat dominant a la zona del Rourell és la màquia de garric i margalló 
(Querco-Lentiscetum), formació de port bàsicament arbustiu i de caràcter perennifoli 
i escleròfil. Les espècies més característiques són el llentiscle (Pistacia lentiscus), el 
garric (Quercus coccifera), el romaní (Rosmarinus officinalis), el bruc d’hivern (Erica 
multiflora) i el margalló (Chamaerops humilis). També tenen una significació 
important l’arçot (Rhamnus lycioides), el càdec (Juniperus oxycedrus), el garrofer 
(Ceratoria siliqua). L’olivera (Olea europaea), també com el garrofer, s’escampa aquí 
i allà tant en la varietat de cultiu com en la forma salvatge –ullastre. Aclarir també 
que a la zona s’hi constata la presència del pi blanc (Pinus halepensis) en disposició 
aïllada. No debades es tracta d’una espècie oportunista, amb pocs requeriments i 
que ha estat afavorida per l’activitat humana i la recurrència dels incendis. 
 
Esmentem també que a la zona del Rourell la màquia de garric i margalló apareix 
força desdibuixada pels nombrosos abocaments de tota mena que s’hi han fet, així 
com per la superposició de terres en diferents sectors. Això ha portat que hi abundin 
les àrees amb vegetació de marcat caràcter nitròfil i ruderal. 
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Per altra banda, els espais al sud de l’autopista C-32 on s’hi troba la subestació 
“Garraf-1” apareixen avui ocupats per vegetació nitròfila i oportunista, però que 
havien estat conreus en temps passats. Aquí hi podem destacar alguna figuera i 
ametller (Prunus dulcis) de bona mida, així com un exemplar de magraner (Punica 
granatum) en un marge entre dues feixes. 
 
En relació als espais agrícoles, en l’àmbit del Pla especial només s’hi veuen 
representats per una petita superfície d’olivar al costat nord. 
 
De forma concreta, les comunitats naturals es reflecteixen al PLÀNOL I-5. VEGETACIÓ I 

USOS DEL SÒL, mentre que els peus d’aquella flora de major interès pels objectius 
d’aquest treball es localitzen al PLÀNOL I-6. FLORA SINGULAR.  
 

La fauna 
 
La fauna de la zona és de caràcter bàsicament mediterrani i lligada als espais 
oberts. Així doncs, els rèptils estan representats per aquelles espècies de l’element 
mediterrani més comunes i adaptades a la insolació i l’aridesa. Es tracta del dragó 
comú (Tarentola mauritanica), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el 
sargantaner gros (Psammodromus algirus), el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la 
serp verda (Malpolon monspessulanus) i la serp blanca (Elaphe scalaris).  
 
Per la seva part, entre les aus més característiques del sector podem esmentar el 
siboc (Caprimulgus ruficollis), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), l’abellerol 
(Merops apiaster), les cogullades (Galerida cristata i G. theklae), el trobat (Anthus 
campestris), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el bitxac comú (Saxicola 
torquata), el còlit ros (Oenanthe hispanica), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), 
el tallarol capnegre (S. melanocephala), el capsigrany (Lanius senator), el 
gratapalles (Emberiza cirlus) i el sit negre (E. cia). També són habituals dels 
espais oberts i les zones de conreu i fruiterars la cadernera (Carduelis carduelis), 
el verdum (C. chloris), el pinsà (Fringilla coelebs) i el passerell (Acanthis 
cannabina), així com el xot (Otus scops), el mussol comú (Athene noctua), la 
puput (Upupa epops) i el cruixidell (Miliaria calandra). 
 
Pel que fa als rapinyaires diurns que mantenen una major vinculació amb el 
territori, hem de fer esment del xoriguer comú (Falco tinnunculus), l’aligot (Buteo 
buteo) i, molt especialment, l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). No debades 
una parella que nidifica a pocs quilòmetres freqüenta aquest sector en tant que és 
part del seu territori. 

Tanmateix als indrets on hi ha una certa cobertura arbòria ens cal citar a la tórtora 
(Streptopelia turtur), el tudó (Columba palumbus), el pit-roig (Erithacus rubecula), 
la merla (Turdus merula) i el gaig (Garrulus glandarius), entre d’altres. 
 
Entre els mamífers de talla mitjana hi són habituals el senglar (Sus scrofa) –del qual 
s’en veuen barrigades arreu– i el conill (Oryctolagus cuniculus). La guineu (Vulpes 
vulpes), entre els animals de bona mida, també és força comuna. Pel que fa als 
micromamífers, destaquem el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), les musaranyes 
comuna (Crocidura russula) i nana (Suncus etruscus) i els ratolins mediterrani (Mus 
spretus) i domèstic (M. musculus).  
 

9.3.3 El medi socioeconòmic i el patrimoni cultural 

 

Els usos del sòl 

 
La zona del Rourell on s’ha d’emplaçar la subestació elèctrica “Garraf-2” es troba en 
bona part ocupada per la màquia de garric i margalló i les bosquines calcícoles. 
Aquesta vegetació espontània de caire arbustiu es veu esquitxada aquí i allà per 
elements arboris de poc port entre els que hi destaquen, a banda del pi blanc, 
l’olivera i el garrofer. 
 
Pel que fa als conreus, aquests se situen al nord del paratge del Rourell, tot 
establint-ne els límits. Es tracta bàsicament d’olivars, encara que també hi trobem 
camps d’ametllers, garrofers, un xic d’horta i un sector de vinyes.  
 
Per a la visualització territorial d’aquests usos del sòl, hom pot consultar el PLÀNOL 

I-5. VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL.. 
 

Règim jurídic i administratiu. Propietat del sòl 
 
Les parcel·les damunt les quals s’implanta el Pla especial, i que es poden veure 
representades al PLÀNOL I-8. PARCEL�LARI, són les que es relacionen a la Taula VII. 
També en aquesta mateixa taula s’hi indiquen les superfícies de les parcel·les, 
aquella part compresa pel Pla especial, així com a qui correspon la titularitat.  
 

Valors culturals 
 
El Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú no situa al sector cap jaciment 
arqueològic ni tampoc cataloga cap bé patrimonial. Tanmateix, els elements 
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relatius a l’arquitectura de pedra seca es troben representats al paratge del 
Rourell per una paret d’uns 70 m de llargada la qual –en sentit est-oest– 
s’emplaça a la banda de ponent, molt a prop de la carretera C-15 i delimitant un 
petit sector on hi abunden els garrofers. Per la seva banda allà on hi ha “Garraf-1”, 
trobem una paret de pedra seca d’uns 100 m entre aquesta instal·lació i el camí 
del Corral del Carro, i una altra a la banda sud també d’aquesta mateixa llargada, 
així com una darrera al costat de llevant i que limita la propietat. Val a dir que 
aquesta última paret és de recent construcció. Per a la localització d’aquests 
elements, vegeu el PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI SOCIOECONÒMIC). 
 

Vialitat i infraestructures 
 
Hom divideix la xarxa viària de la zona en carreteres –C-15 d’Igualada a Vilanova i la 

Geltrú– i autopistes –C-32 Autopista del Garraf–, camins de primer ordre que 
interconnecten o travessen unitats territorials –camí del Corral del Carro–, camins 
de segon ordre que faciliten l’accés públic al medi rural i natural – camí perimetral a 

la pedrera Roca, camí del Rourell, camí a la masia d’en Samà–, camins d’accés a 
intal·lacions o equipaments, camins privats d’accés a finques –sempre a l’interior 
de propietats i d’ús exclusiu pels seus titulars–, així com tot un entrellat de petits 
corriols i senders únicament transitables a peu o en bicicleta.  
 
Al marge del conjunt de senders i corriols que aquí i allà travessen l’espai, la resta 
de la xarxa viària apareix convenientment representada al PLÀNOL I-7. PATRIMONI 

CULTURAL I MEDI SOCIOECONÒMIC. Pel que fa a les tipologies i característiques 
d’aquesta vialitat, hom la pot trobar amb prou detall a la TAULA VIII. 
 
En allò que fa a les infraestructures –hom considera només les de recorregut 
aeri–, la zona és travessada en direcció N-S i a llevant de la carretera C-15 
d’Igualada a Vilanova i la Geltrú, per la línia d’alta tensió de 110 kV Garraf–Moja. 
També al sud de l’àmbit i en sentit W-O hi trobem dues altres esteses de 100 kV, 
cadascuna d’elles a la vegada amb dos circuits. Els que venen de ponent i arriben 
fins a “Garraf-1” es denominen Garraf-1–Geltrú i Garraf-1– Altafulla, mentre que 
els que van cap a llevant són Garraf-1– Sant Pere de Ribes i Garraf-1–Sant Boi. 
 
Una altra línia –ara de mitjana tensió– és la que tot just creua al sud del sector del 
Rourell. Aquesta estesa elèctrica presenta una derivació que distribueix corrent 
elèctric a la indústria química Productos Albi, S.L. i a l’habitatge a prop seu. 
Esmentem també que enfront mateix de la subestació “Garraf-1” i en sentit E-O, hi 
discorre una línia del servei de telefònica. 

Val a dir que el conjunt d’aquestes infraestructures elèctriques es troben 
convenientment representades al PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI 

SOCIOECONÒMIC. 
 

Construccions i habitatges 
 
La zona que hom considera en aquest estudi acull algunes construccions de 
tipologia prou diversa. Si bé algunes d’aquestes construccions i habitatges 
mantenen estats de conservació i entorns mitjanament dignes, altres tanmateix es 
troben en un clar estat d’abandó o configuren escenaris paisatgístics gens 
compatibles amb la vocació que la normativa urbanística atorga a aquest sector 
del territori.  
 
Unes i altres construccions es troben oportunament caracteritzades a la TAULA IX, 
així com emplaçades en l’espai al PLÀNOL I-7. PATRIMONI CULTURAL I MEDI 

SOCIOECONÒMIC.  
 

Activitats econòmiques 
 
Les iniciatives econòmiques que es realitzen a la zona del Rourell i espais 
annexes són, a banda d’una petita activitat agrícola de caràcter més aviat 
residual, aquella que es desenvolupa a la indústria química Albi, els descampats 
on s’hi efectuen treballs de ferroveller, així com la de tipus extractiu que 
caracteritza a la pedrera Roca. 
 

Planejament urbanístic 
 
El sector del Rourell on s’ha d’emplaçar la nova subestació “Garraf-2” així com les 
zones annexes, tenen la qualificació de sòl no urbanitzable de protecció natural i 
paisatgística (clau 23) segons el Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova 
i la Geltrú. Tanmateix, els terrenys al sud de l’autopista C-32 tenen la qualificació 
de sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b). Genèricament,  el conjunt de l’àmbit 
s’inclou dins les Unitats de Paisatge de la Font d’en Bonet (núm. 16) i del Mas 
Galceran (núm. 2) –vegeu el PLÀNOL I-9. PLANEJAMENT URBANÍSTIC i I-10. UNITATS 

DE PAISATGE. 
 
Atenent a l’articulat del propi PGOU del municipi, es tracta de sòls no 
urbanitzables, forestals o agrícoles, que per les seves condicions naturals han de 
ser objecte d’una especial protecció, impedint les actuacions que puguin 
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perjudicar els seus valors forestals, paisatgístics i naturals. En relació al règim 
urbanístic, és important destacar que el propi planejament del municipi remet al 
Pla especial que ha de regular la implantació de l’estació elèctrica del Garraf, així 
com també al Pla especial que ha de fixar les condicions d’ús, explotació i 
restauració de la pedrera Roca. 
 
 

9.4 Plantejament d’alternatives 

 

9.4.1 Els condicionants previs 

 

Esmentem abans que res que el plantejament d’alternatives en l’elecció de 
l’emplaçament on s’ha de situar la nova subestació elèctrica “Garraf-2” es veu 
condicionat pels següents aspectes: 
 

• La ubicació prèvia de l’estació de transport de 400 kV 
 

L’emplaçament d’aquesta estació de 400 kV per raons imperatives determina 

de totes totes també la ubicació de la nova subestació elèctrica de 
transformació i distribució “Garraf-2”, la qual cal que es construeixi de forma 
annexa a la que serà la seva font de subministra. 
 

• L’emplaçament de la subestació elèctrica “Garraf-1” 
 
L’extrem sud de l’àmbit ens ve condicionat per la subestació “Garraf-1” ja 
existent. Aquesta infraestructura cal que s’inclogui dins del Pla especial amb 
l’objectiu de regularitzar la seva situació urbanística –a hores d’ara amb 
llicència provisional– així com de garantir la recuperació ambiental i 
paisatgística de l’espai que ocupa en el supòsit d’un futur desmantellament.  
  
• El traçat de la línia d’AT de 110 kV Garraf-Moja 
 
Aquesta línia, que ja en l’actualitat subministra energia a la subestació “Garraf-
1”, es preveu que en un futur pugui transportar també l’electricitat provinent de 
la nova subestació “Garraf-2”. El seu traçat condiciona en conseqüència el 
corredor de pas per a les línies elèctriques que el Pla especial ha d’establir 
entre les subestacions “Garraf-2” i “Garraf-1”.   
  

• La divisió parcel·laria i l’estructura de la propietat 
 
Acceptat que la nova subestació elèctrica “Garraf-2” que s’ha de construir a la 
zona del Rourell cal que es faci annexada a la també futura estació de transport 
de 400 kV promoguda per Red Eléctrica de España, S.A., la disposició en 
l’espai d’aquella infraestructura apareix supeditada a la necessitat d’ajustar-se 
als límits de les parcel·les 2 i 40 del polígon 5 i 1 del polígon 7 del cadastre de 
rústica del municipi de Vilanova i la Geltrú. Tal vegada la conveniència de no 
afectar altres propietats i la impossibilitat d’entesa entre titulars obliguen a 
aquests ajustos.   

  
Per a la visualització en l’espai del conjunt d’elements i circumstàncies 
condicionants, vegeu el PLÀNOL A-1. 
 
En tot cas, i malgrat les limitacions que plantejen els condicionants previs ja 
esmentats, hom analitza tot seguit diferents alternatives pel que fa a l’ordenació 
de l’àmbit així com a la possibilitat d’integrar en una única subestació el conjunt 
dels serveis i prestacions. 
 
Abans d’entrar en la consideració d’escenaris, però, és oportú assenyalar que en 
el disseny de la nova subestació “Garraf-2” s’ha optat per una tecnologia de 
darrera generació, i que consisteix en incorporar equips GIS (Gas Insulated 
System) de tensió nominal de 110/132kV, els quals s’instal·laran a l’interior de 
l’edifici previst a aquest efecte. Aquesta tecnologia és més compacta que la 
convencional, i s’utilitza principalment en àrees urbanes i zones amb alts nivells 
de contaminació. En el cas que ens ocupa, el recórrer a aquest sistema ha estat 
motivat per l’escassa disponibilitat de terreny així com per la voluntat d’afectar el 
menor àmbit possible. 
 

9.4.2 La construcció i manteniment de dues subestacions vs. la 

unificació dels serveis en una única instraestructura 

 
Amb el propòsit d’atendre les creixents necessitats d’abastament d’energia 
elèctrica de la zona del litoral del Garraf, i davant els tràmits i procediments sovint 
complexos per a la construcció d’una subestació transformadora al sector del 
Rourell (t.m. de Vilanova i la Geltrú), l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U. i el propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú varen signar en data 3 de 
novembre de 2004 un conveni urbanístic que obria les portes a la construcció de 
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la subestació “Garraf-1”, per a l’optimització de fluxes i amb funcions de nus de 
maniobres. 
 
En l’esmentat conveni urbanístic, l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
ja fa constar la inconveniència i les dificultats tant tècniques com econòmiques 
que pot suposar la seva construcció i posterior desmantellament. Ara doncs, els 
dos escenaris de futur possibles passen per (a) desmantellar la subestació 
“Garraf-1” i traslladar la seva funcionalitat dins l’àmbit de la futura subestació 
“Garraf-2”, o (b) mantenir ambdós equipaments diferenciats tant tècnicament com 
territorial. 
 
Fet un primer anàlisi i valoració en resulta que tant en el curt com en el mig termini 
el desmantellament de “Garraf-1” i la seva reubicació funcional a “Garraf-2” 
comportarà la oportunitat ja evident de recuperar l’espai avui en dia ocupat per les 
instal·lacions elèctriques, si bé cal aclarir que la zona no podrà quedar lliure 
d’infraestructures atès que s’hi hauran de mantenir els suports i les esteses de 
110 kV. Contràriament, aquesta reubicació implicarà en tots els casos noves 
esteses elèctriques, ja sigui per connectar els circuits actuals de “Garraf-1”, ja 
sigui per abastir aquests mateixos circuits a partir de la nova transformació que 
s’instal·larà a “Garraf-2”. En tot cas, és en un futur amb nous elements i millor 
criteri que caldrà prendre una determinació definitiva. 
 

9.4.3 Alternatives d’ordenació. Contrast d’escenaris i opció 

retinguda 

 
Les alternatives d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” 
es plantegen a partir dels condicionants ja expressats anteriorment, així com de la 
premisa ara per ara de la permanència d’ambdós equipaments. 
 
Dit això, els escenaris d’ordenació que es contrasten són aquells que es 
representen al PLÀNOL A-2. ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ A i al PLÀNOL A-3. 
ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ B. De manera genèrica, aquestes alternatives proposen: 
 

 Escenari A (PLÀNOL A-2) 
 

El camí del Rourell es restitueix tot aprofitant el primer tram, també amb 
funcions d’accés a les subestacions. Per a la nova subestació “Garraf-2” 
defineix un àmbit –lletra A– lleugerament superior al que inicialment es 
preveu d’ocupació. L’àmbit de preservació de les comunitats naturals i 

d’apantallament de les infraestructures –lletra C–, en el cas de “Garraf-2”, 
se situa en un perímetre que és el que es considera d’actuació preferent si 
tenim en compte la percepcció de les insfraestructures des de la carretera 
C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú. En el cas de “Garraf-1”, aquesta clau 
es reserva per aquells espais que es troben més enllà d’una franja de 
protecció de 25 m de les línies elèctriques del sector.   

 
 Escenari B (PLÀNOL A-3) 

 
El camí del Rourell es restitueix a partir d’un nou accés des del camí del 
Corral del Carro, de manera que es manté segregat del viari d’entrada a les 
subestacions. Per a la nova subestació “Garraf-2” defineix un àmbit –lletra 
A– que s’ajusta estrictament a la superfície d’ocupació segons projecte 
d’aquesta infraestructura. A la vegada, l’àmbit de preservació de les 
comunitats naturals i d’apantallament de les infraestructures –lletra C–, en 
el cas de “Garraf-2”, se situa en tot el perímetre de les noves 
infraestructures del paratge del Rourell, llevat d’aquells indrets que puguin 
quedar fora de la propietat dels promotors. També es té en compte 
l’apantallament de “Garraf-1”, de manera que s’assenyala amb la lletra C el 
conjunt de la parcel·la on es troba la subestació. 
 
 

Efectuat el contrast d’escenaris –vegeu la TAULA X–, l’opció escollida és 
l’alternativa B, bàsicament perquè ofereix majors possibilitats d’intervenció en les 
tasques d’apantallament de les infraestructures, atès que té en compte tot el seu 
perímetre, així com perquè el disseny viari pel que fa a la restitució del tram 
afectat del camí del Rourell és clarament més favorable. També es valora 
positivament l’existència d’accessos segregats a la subestació de REE, S.A. i al 
propi camí del Rourell restituit. 
 
 

9.5 Caracterització i avaluació dels impactes. Mesures 

correctores 

 
Als apartats que segueixen s’hi descriuen els impactes derivats de l’execució de 
les infraestructures previstes en l’àmbit del Pla especial així com les mesures de 
compensació o correctores que es preveuen. Esmentem de forma aclaratòria que 
els impactes d’ordre paisatgístic es tracten de manera específica en un document 
a part. 
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9.5.1 Impactes damunt els diferents paràmetres i vectors 

ambientals. Mesures correctores 

 

Atmosfera 
 
Durant la fase constructiva de la nova subestació “Garraf-2”, la qualitat de 
l’ambient atmosfèric a la zona del Rourell podrà experimentar una certa davallada 
per raó de la pols fruit dels treballs de la maquinària pesant. Atès que es tracta 
d’una situació molt concreta, perfectament reversible i discontinua en el temps, no 
es preveuen mesures correctores especials, llevat de les habituals de ruixar les 
zones d’operacions per tal d’evitar les partícules en suspensió causants d’aquest 
impacte. 
 
Pel que fa a la possible contaminació lumínica, les lluminàries són sempre amb 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, de 100 W de potència i de diàmetre 500 
mm, amb l’hemisferi superior del globus opac a fi i efecte d’adaptar-se a la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn així com al reglament que la desenvolupa. 
 

Soroll 
 
De manera generalitzada, durant la fase constructiva es produirà un augment del 
nivell sonor a tota l’àrea per raó de la maquinària que treballarà per condicionar el 
terreny i excavar les cimentacions. En aquest sentit, a les àrees d’operació es 
podran assolir els 80 dBA, i fins i tot es podran superar els 120 dBA en el cas de 
maquinària treballant a percussió. Atès que aquest impacte tindrà en aquesta fase 
un caràcter puntual i discontinu, no es preveuen mesures específiques a excepció 
del que suposa limitar les obres a l’horari diürn. En relació als efectes damunt les 
persones, caldrà seguir la normativa referent a seguretat i higiene en el treball, 
així com la relativa a l’emissió sonora de les màquines i els materials emprats en 
les obres de construcció. 
 
Pel que fa a la fase d’explotació, si bé es podria preveure un increment del nivell 
sonor en el perímetre de l’infraestructura per raó del pas del corrent per les 
reactancies i el cablejat de les instal·lacions, així com també pels aparells de 
ventilació, això es veurà molt minimitzat atès que (1) la nova subestació “Garraf-
2”, en la seva meitat oriental més propera a l’habitatge que hi ha al sector, es 
construeix encaixada en el terreny, (2) el conjunt de les instal·lacions va tancat 

perimetralment per un mur que apantallarà el soroll dels ventiladors, i (3) el 
sistema transformador/ventilador té en dos dels seus costats pantalles tallafocs, 
fet que dificultarà ja en el seu punt d’origen la propagació de les ones sonores. 
 
A més, cal tenir en compte que l’habitatge més proper que hi ha a la zona es troba 
a uns 120 m de la nova subestació elèctrica, i que de forma general el nivell sonor 
decreix a la meitat cada vegada que doblem la distància al focus emissor. És per 
totes aquestes raons que no es preveu un increment real del nivell sonor als 
encontorns de la nova subestació “Garraf-2”, de tal manera que es pugui 
comprometre l’ajustament al que determina la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica pel que fa als nivells d’immissió. En tot 
cas, i atès la dificultat d’efectuar càlculs apriorístics amb prou exactitud, caldrà si 
és necessari implementar mesures correctores adaptades a l’especificitat del 
problema una vegada les instal·lacions estiguin en funcionament. 
 

Sòl i subsòl 
 
Les diferents cimentacions que es preveuen comportaran un baix grau d’afectació 
al sòl donat que aquest ja és molt escàs en el lloc on es vol emplaçar l’estructura. 
Per altra banda l’impacte per la pèrdua de sòl, bé que escàs, es pot concentrar 
més durant la fase constructiva. En qualsevol cas, si se segueix una normal 
operativa d’obra, no caldrà preveure mesures especials per evitar la pèrdua de sòl 
durant la fase de construcció de “Garraf-2”, donat que el projecte tècnic ja ha de 
contemplar la retirada, conservació i posterior reutilització del sòl natural sobre les 
plataformes de la subestació i en les terrasses que es preveuen. 
 
En referència al risc d’erosió per alteracions de l’escolament difús, aquest serà 
poc important i actuarà bàsicament al llarg de l’etapa d’explotació. A nivell de 
mesures a considerar, no es contemplen accions especials atès que la 
construcció de cunetes i desaigües laterals –que haurien d’estar ja establertes en 
el projecte constructiu– han de ser suficients per minimitzar la pèrdua de sòl –
sempre escàs– en una àrea d’escolament difús com la que ara es tracta. 
 
Pel que fa al subsòl, l’impacte real que es deriva de la construcció de la 
subestació elèctrica “Garraf-2” és significatiu, atès que cal l’adequació de dos 
plataformes amb l’objectiu d’adaptar-se al desnivell de la zona. De la superposició 
entre les rasants de que hom disposa i les seccions del terreny en surten els 
perfils que es representen al PLÀNOL A-4. PERFILS (INFRAESTRUCTURES AL SECTOR DEL 

ROURELL), així com una visió en alçada al PLÀNOL A-7. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I 
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INSERCIÓ DE LES TERRASSES (PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL. Val a dir que en 
ambdós casos ja s’hi han incorporat les mesures de restauració ambiental i 
paisatgística que més endavant o en altres documents s’especifiquen.  
 
Aclarir igualment que els càlculs efectuats a partir del perfils actuals i els 
projectats ens donen un volum de material sobrant aproximat de 7.000 m3 en el 
que són estrictament les obres de construcció de la subestació elèctrica “Garraf-
2”. Val a dir que aquests materials es podran aprofitar en els treballs de 
construcció de les noves feixes o terrasses per a l’apantallament de les 
infraestructures. 
 
En l’hipotètic cas que el material procedent de l’excavació no fos apte pel 
terraplenat-pedraplenat de les parts a reomplir, cal contemplar el transport del 
rebuig a un abocador autoritzat o la seva utilització en altres operacions 
constructives i l’aport de material de préstec apte procedent de l’exterior. De totes 
maneres, i pel que fa de manera específica a “Garraf-2”, es preveu que el balanç 
de material no comporti excedents si considerem la construcció de diverses 
terrasses a la zona d’apantallament entre les subestacions i la carretera C-15 
d’Igualada a Vilanova i la Geltrú. Ans al contrari, i si no tenim en compte els 
treballs de construcció de la subestació de transport de 400 kV de REE, S.A., 
caldrà encara l’aportació d’uns 8.000 m3 més de terres per a la configuració de les 
terrasses, a banda dels 7.000 m3 provinents de “Garraf-2”.   
 
Un altre impacte real que suportarà el territori és l’ocupació d’una superfície de 
terreny durant les obres i durant la fase d’explotació. Es calcula, però, que 
l’ocupació durant la primera fase serà similar a l’ocupació definitiva, ja que la 
maquinària a utilitzar disposarà al costat del camí del Corral del Carro de prou 
espai pel seu estacionament durant el temps que no es trobi treballant. 
 
Esmentem que la superfície definitiva d’ocupació de “Garraf-2” serà de 5.381 m2, 
a la qual hi haurem d’afegir 1.517 m2 més de la nova vialitat així com d’aquella 
restituida. Pel conjunt d’infraestructures a la zona del Rourell, l’ocupació definitiva 
de terreny serà de 20.039 m2 (no s’hi consideren els nous espais aterrassats ja 
que es revegetaran oportunament. 
 

Geomorfologia i hidrologia 
 
Els efectes de la instal·lació de l’infraestructura sobre la hidrologia no són 
quantificables pel fet de tractar-se d’una àrea amb un escolament poc estructurat. 

En tot cas, seran de ben segur d’escassa magnitud, raó per la qual no es 
preveuen altres mesures que les habituals d’obra de construcció de drenatges. Si 
que es proposa que aquests drenatges recondueixin l’escorrentia cap als punts 
naturals previs, i amb preferència pel fondal que trobem entre la zona on ha 
d’anar la subestació i la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i la Geltrú. 
 
Des del punt de vista de la geomorfologia, l’impacte pot veure’s lleugerament 
minimitzat pel fet d’haver-hi dues plataformes que se situen a diferent nivell. Tot i 
això, entre un extrem i l’altre de la subestació tot seguint la direcció del pendent hi 
haurà un salt de fins a 5 m, dels quals 1,5 m es guanyaran en el traspàs entre 
plataformes i els 3,5 m restants caldrà que s’excavin a la roca a l’extrem de llevant 
–vegeu el PLÀNOL A-4. PERFILS (INFRAESTRUCTURES AL SECTOR DEL ROURELL). 
 

Vegetació 
 
Els impactes sobre la vegetació seran bàsicament els derivats de l’ocupació per 
les instal·lacions de la subestació elèctrica. També aquells espais necessaris per 
a la construcció dels talussos i les terrasses d’apantallament, així com la restitució 
del camí. De forma genèrica, la comunitat més impactada serà la màquina de 
garric i margalló. 
 
Pel que fa als elements de la flora d’un cert port o rang de protecció, les obres 
d’explanació i adequació de terreny comportaran, a l’espai ocupat per la 
subestació d’EDE, S.L.U. “Garraf-2”, l’afectació de 65 margallons (Chamaerops 
humilis), 1 pi blanc (Pinus halepensis) i 32 oliveres (Olea europaea). A la vegada, 
si considerem el conjunt de les infraestructures –a banda de l’estació de 
transformació, també la de transport de 400 kV i les actuacions de restauració 
(vegeu el PLÀNOL A-6. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PLANTA) AL SECTOR DEL 

ROURELL)–, el nombre de peus afectats arriba a un total de 194 margallons, 4 pins 
blancs i 79 oliveres.  
 
Val a dir que entre aquestes espècies hem de destacar el margalló per ser una 
planta considerada a l’annex 2 de l’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre 
protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.  
 
De manera concreta, els treballs a realitzar en aquest sector del Rourell afectaran 
la vegetació en una superfície de fins a 25.585 m2, dels quals 20.039 m2 quedaran 
al marge de les actuacions de revegetació que es proposen. En totes les zones 
d’actuació, els exemplars de margalló (Chamaerops humilis) i olivera (Olea 
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europaea) hauran de ser trasplantats –si és possible– als espais d’apantallament 
a ponent de la subestació “Garraf-2”. 
En allò que són els efectes positius, hem de destacar que les plantacions arbòries 
a base de garrofers (Ceratoria siliqua) al sector del Rourell –tal i com ja es detalla 
a l’estudi d’integració paisatgística–, comportaran un recobriment aproximat de 
3.350 m2. Els diferents peus, de tipologia “exemplar”, se situaran damunt les 
quatre feixes superiors que es conformaran al sector de ponent així com a l’espai 
entre les subestacions i el camí del Corral de Carro –resseguint el nou camí 
d’accés a la subestació “Garraf-2”–, i també al nord de “Garraf-2” (vegeu el PLÀNOL 

A-6. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL). Atès que 
la distància entre arbre i arbre en les diferents rengleres s’aconsella que sigui 
d’uns 12 m, el nombre total d’unitats a plantar serà de 64. 
 
Tanmateix, a les dues feixes inferiors de la banda de ponent, d’una amplada de 6 
m, s’hi replantaran aleatòriament els exemplars de margalló –105 unitats– i olivera 
–40 unitats– que resultaran afectats per la construcció de la subestació “Garraf-2” 
i les terrasses d’apantallament de les infraestructures. Per altra banda, hom 
proposa 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.   
 
Per altra banda, a la zona de la masia d’en Galceran on actualment hi ha “Garraf-
1” es proposa la restitució de l’antic context agrícola mitjançant la plantació de fins 
a 87 exemplars d’olivera (Olea europaea), 28 d’ametller (Prunus dulcis) i 17 de 
càdec (Juniperus oxycedrus). 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 haurà de ser de 30 cm. 
 
La disposició d’aquestes actuacions de revegetació es poden veure al PLÀNOL A-6. 
TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PLANTA) AL SECTOR DEL ROURELL i al PLÀNOL A-9. 
PLANTACIONS AL SECTOR DE LA MASIA D’EN GALCERAN, mentre que un detall del perfil 
de les terrasses que es conformaran a la banda de ponent del “Garraf-2” és el que 
es representa al PLÀNOL A-8. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PERFIL) AL SECTOR 

DEL ROURELL. SECCIÓ TIPUS DEL CAMÍ. 
 

Fauna 
 
Els impactes damunt la fauna derivats de la construcció de la subestació elèctrica 
“Garraf-2” seran els de (1) la ocupació de territori i la consegüent alteració de 
l’hàbitat i (2) les molèsties que es puguin ocasionar a les espècies residents 
durant la fase –bàsicament– constructiva. En qualsevol cas, a fi i efecte de 
prevenir la possible destrucció de niarades, s’imposa efectuar les obres durant el 
període que va de setembre a març (època no reproductora). 
 
Amb el coneixement que es té de l’espai i les prospeccions específiques 
efectuades al sector del Rourell i espais annexes, hom pot mantenir però que en 
cap cas no es veuran afectades de forma significativa espècies singulars –
escasses, protegides– de la fauna. En aquest sentit, una vegada construït 
l’equipament, es donarà un normal reajustament i adaptació de les comunitats 
faunístiques a les noves condicions. 
 
Pel que fa a la fase d’explotació, cal entendre com un impacte positiu les tasques 
d’integració paisatgística de les infraestructures en el seu context. Això és així 
atès que es crearan condicions d’hàbitat molt interessants per aquells animals –i 
especialment ornitofauna– característics dels espais semioberts i de conreus 
arbrats. Aquests treballs suposaran, en el cas de “Garraf-2”,  l’intervenció damunt 
uns 7.000 m2 de superfície així com atorgar cobertura arbòria a prop de 3.350 m2.  
 

Usos del sòl i règim jurídic i administratiu 
 
La construcció de la subestació elèctrica “Garraf-2” comportarà un canvi 
significatiu dels usos del sòl a la zona del Rourell i inherent al propi projecte, que 
no admet mesures correctores. Si de cas, aquest canvi d’usos només pot ser 
emmascat amb una bona integració paisatgística. Pel que fa al règim jurídic i 
administratiu, el propi Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú ja avança la 
possibilitat que una infraestructura d’aquestes característiques s’implanti a l’àrea, 
cosa que amb posterioritat acabarà essent regulada de manera explícita per 
aquest document de Pla especial. 
 

Valors culturals 
 
No es té constància que l’emplaçament de la subestació a la zona afecti cap dels 
elements culturals construïts de pedra seca. Ans al contrari, al sector de la masia 
d’en Galceran on hi trobem la subestació “Garraf-1”, es proposa la reconstrucció 
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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. 
 
A més,  podem també considerar la utilització de la pedra seca pel bastiment del 
sistema de feixes o terrasses que han d’apantallar les infraestructures per la 
banda de ponent, així com la seva pròpia estructuració i els elements arbrats –
garrofers– que s’hi acabaran disposant. 
 
Tampoc es coneix que s’afecti cap jaciment arqueològic ni cap dels bens 
patrimonials catalogats pel Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú. 
 

Vialitat i infraestructures 
 
La construcció de la subestació elèctrica de transformació i distribució inclosa dins 
l’àmbit del Pla especial no comportarà cap afectació a la vialitat de la zona. 
Tanmateix, per raó de l’estació de transport de 400 kV, si que s’interseccionarà el 
camí del Rourell en tot el tram que va des del vial d’accés a la pedrera Roca i fins 
uns 165 m, poc abans d’arribar a la primera bifurcació. En aquest sentit, el 
projecte de restauració ambiental contempla la restitució de la vialitat –camí del 
Rourell– aprofitant una de les terrasses dissenyades per l’apantallament de la 
subestació (vegeu el PLÀNOL A-6. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PLANTA) AL 

SECTOR DEL ROURELL i el PLÀNOL A-8. TERRASSES, PLANTACIONS I VIALITAT (PERFIL) AL 

SECTOR DEL ROURELL. SECCIÓ TIPUS DEL CAMÍ). Aquest nou tram de camí tindrà una 
llargada de 280 m i una amplada de fins a 4 m. 
 

Construccions i habitatges 
 
La construcció de les estacions no comportarà cap afectació directa a l’habitatge i 
altres construccions que hi ha a la zona. Com a efecte derivat, si que cal però 
destacar la desvalorització que patiran aquestes edificacions pel fet de situar-se a 
les proximitats d’unes infraestructures com les que es proposen. 
 
Aquesta previsible desvalorització per la construcció de la futura subestació 
“Garraf-2” s’ha de considerar com un intangible. En tot cas, les úniques mesures 
correctores –en aquest supòsit compensatòries– han de passar per la dignificació 
i correcte ordenament del conjunt de la zona, aspecte aquest que ja és considerat 
de manera global en el present document. 

 

Activitats econòmiques 
 
En relació a les activitats agrícoles que es porten a terme a la zona del Rourell, la 
subestació elèctrica no els significarà cap impacte directe. Tanmateix si que hem 
de destacar la pèrdua d’atractiu i desvalorització de l’espai agrari pel fet de situar-
se a les proximitats d’una infraestructura elèctrica. També en aquest cas això 
només es podrà compensar amb mesures d’adequació de l’entorn de les 
infraestructures i de la seva correcta inserció en el paisatge. 
 

9.5.2 Valoració dels impactes 

 
Tots els impactes considerats per aquest document es tipifiquen de compatibles, 
llevat dels de caràcter paisatgístic que hom qualifica de moderats/severs. No 
debades la construcció d’una subestació elèctrica com la que es proposa 
significarà la introducció d’elements impropis i artificialitzants, a més molt 
perceptibles per la proximitat del pas de la carretera C-15 d’Igualada a Vilanova i 
la Geltrú. 
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9.6 Valoració econòmica de les mesures de restauració ambiental i del programa de control i seguiment ambiental 

 

El cost total de les mesures de restauració ambiental i paisatgística previstes en l’àmbit del Pla especial és el que s’explicita tot seguit. Val a dir que a efectes pràctics i per no dispersar la 
informació en excés, també s’hi incorporen les tasques d’integració paisatgística ja avaluades en el document específic corresponent. 
 
 

 Capítol  Total 

   Alternativa A 

(feixes paral·leles) 

Alternativa B 

(feixes en amfiteatre) 

1 ENCINTAT I DELIMITACIÓ DE LES ZONES DE TREBALL  800 800 

2 LOCALITZACIÓ I TRASPLANTAMENT DELS PEUS D’ESPÈCIE S SINGULARS  11.240 11.240 

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

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

5 PLANTACIONS AL SECTOR DEL ROURELL  61.100 76.960 

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

7 VARIS, IMPREVISTOS I SEGUIMENT AMBIENTAL (DIRECCI Ó TÈCNICA)  39.900 50.900 

  Base 285.574 409.318 

  IVA 16% 45.692 65.491 

  TOTAL 331.266 474.809 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Plànols – 
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