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1.1.1.1. ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS    

L’any 2003 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. va manifestar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú la necessitat de construir un nou parc exterior de 380 necessitat de construir un nou parc exterior de 380 necessitat de construir un nou parc exterior de 380 necessitat de construir un nou parc exterior de 380 kVkVkVkV, amb les 
modificacions de les línies de transport que això suposava, en aquest terme municipal. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va informar ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. de 
la possible ubicació d’aquest parcpossible ubicació d’aquest parcpossible ubicació d’aquest parcpossible ubicació d’aquest parc, immediatament sobre l’autopista A-16, a peu de la línia de 
110kV que surt cap a l’Alt Penedès, així com de les condicions urbanístiques de la 
implantació: l’article 259 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú preveu la 
implantació d’una subestació en clau 23, situada al N de l’autopista i a l’E de la carretera de 
Vilafranca, sotmesa a Pla Especialsotmesa a Pla Especialsotmesa a Pla Especialsotmesa a Pla Especial, segons allò que disposa l’article 90. 

En paral·lel a la realització del Pla EspecialEn paral·lel a la realització del Pla EspecialEn paral·lel a la realització del Pla EspecialEn paral·lel a la realització del Pla Especial, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, a la 
vista del què podia suposar la tramitació de l’esmentat planejament, l’execució de les obres 
pel funcionament de la subestació 400/100kV, i per tal de pal·liar la crítica situació 
d’insuficiència d’energia disponible en aquell moment, va plantejar la possibilitatva plantejar la possibilitatva plantejar la possibilitatva plantejar la possibilitat, davant 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la construcció d’una instal·lació temporalconstrucció d’una instal·lació temporalconstrucció d’una instal·lació temporalconstrucció d’una instal·lació temporal per a 
l’optimització de fluxos, en tant no es disposés del parc exterior projectat de transformació de en tant no es disposés del parc exterior projectat de transformació de en tant no es disposés del parc exterior projectat de transformació de en tant no es disposés del parc exterior projectat de transformació de 
380kV a 110kV380kV a 110kV380kV a 110kV380kV a 110kV i el 22 de maig de 2003 va sol·licitar llicència per a la construcció de 
l’esmentada subestació. 

Aquesta instal·lació es va situar al punt d’entroncament de la L/110kV Tarragona - Sant Boi 
amb la L/100kV Vilanova - els Monjos, en un indret que el Pla general d’ordenació vigent 
classifica de sòl no urbanitzable, clau 18b, sòl agrari de valor paisatgístic, en el que no s’hi 
admet l’ús de la subestació. Atesa la incompatibilitat de la instal·lació amb la qualificació 
urbanística del PGO, l’aprovació del projecte fou en base a l’article 48 de la Llei 2/2002, essent 
la instal·lació temporal i es va anomenar subestació “SE Garraf“SE Garraf“SE Garraf“SE Garraf----1”, per ser la primera en 1”, per ser la primera en 1”, per ser la primera en 1”, per ser la primera en 
construirconstruirconstruirconstruir----se, mentre que la segonase, mentre que la segonase, mentre que la segonase, mentre que la segona subestació construïda, al nord de l’autopista per incloure 
el parc exterior de 380kV, se la va anomenar subestació “SE Garrafse la va anomenar subestació “SE Garrafse la va anomenar subestació “SE Garrafse la va anomenar subestació “SE Garraf----2”.2”.2”.2”.    

El 3 de novembre de 2003, es va formalitzar un conveni urbanísticconveni urbanísticconveni urbanísticconveni urbanístic (veure annex III.3) entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, en el 
qual Endesa acceptava la temporalitat de la instal·lació “SE Garraf-1” i es comprometia a 
desmuntardesmuntardesmuntardesmuntar----la en un terminla en un terminla en un terminla en un termini màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura de i màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura de i màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura de i màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura de 
l’acol’acol’acol’acorrrrdddd. Per la seva banda, l’Ajuntament es comprometia a estudiar la incidència territorial, 
urbanística i mediambiental de la possible implantació definitiva, en el període del seu 
funcionament, així com la del seu trasllat al nou parc de 380 kV, per adoptar la solució 
urbanística més adient. D’altra banda. L’empresa es comprometia a subscriure un conveni 
urbanístic de col·laboració, associat a la construcció del nou parc de 380 kV, a tramitar 
conjuntament amb el Pla especial, que contingués els compromisos mutus i condicions, a 
definir entre l’Ajuntament i Endesa, per a la consecució dels objectius respectius fixats en 
relació al municipi de Vilanova i la Geltrú. 

El dia 1 de juny de 2004, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’empresa ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL i l’empresa RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SA, van establir un 
conveni de col·laboracióconveni de col·laboracióconveni de col·laboracióconveni de col·laboració (veure annex III.3) que, entre d’altres, concretava els pactes 
següents: l’Ajuntament es comprometia a tramitar el Pla especial del nou parc exterior de 
transformació de 400 kV a 110 kV i, en cas de que aquest fos aprovat definitivament, es 
comprometia a tramitar tots els permisos necessaris de la seva competència; l’Ajuntament es 
ratificava en el PACTE SEGON del conveni signat el 2003, comprometent-se a prendre una 
decisió en un termini de 2 anys des de la signatura del present conveni. 

La SE “GarrafSE “GarrafSE “GarrafSE “Garraf----2”2”2”2”, per acord de 13 de juny de 2006, rebé l’autorització administrativa, la 
declaració d’utilitat pública que porta implícita l’ocupació urgent dels béns afectats i dels drets 
afectats i l’aprovació del projecte d’execució, per part de la Comissió de Govern d’Economia 
del govern de la Generalitat de Catalunya. Dit acord es feu públic segons resolució 
TRI/2650/2006, de 10 de juliol, del Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4694, de 
10/8/2006). El subministrament d’aquesta subestació es fa a partir de la L/400kV a 2 circuits 
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(Begues - Garraf, Garraf - Vandellós), previ pas per la subestació de Red Eléctrica, annexa a 
la “SE Garraf-2”. 

En data 27 de gener de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar 
l’acord de donar conformitat al Text refós del “Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai “Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai “Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai “Pla especial urbanístic d’ordenació de l’espai 
de les subestacions “Garrafde les subestacions “Garrafde les subestacions “Garrafde les subestacions “Garraf----1” i “Garraf1” i “Garraf1” i “Garraf1” i “Garraf----2”2”2”2” i les seves línies de transport, de Vilanova i la 
Geltrú, promogut per Fecsa - Endesa. L’acord d’aprovació definitivad’aprovació definitivad’aprovació definitivad’aprovació definitiva es va publicar al DOGC 
núm. 5879, de 16 de maig de 2011. 

Un dels principals objectius d’aquest Pla Especial era “Establir la regulació per a la 
implantació de la subestació elèctrica “Garraf-2”, alhora que establir un règim transitori per a 
la subestació “Garraf-1”, i preveure el destí final de l’espai avui ocupat per aquesta subestació 
“Garraf-1” quan hagi estat desmantellada”. Així ho regulava l’article 9 de l’esmentat pla.  

Abans de finalitzar el termini per desmuntar la SE “GarrafAbans de finalitzar el termini per desmuntar la SE “GarrafAbans de finalitzar el termini per desmuntar la SE “GarrafAbans de finalitzar el termini per desmuntar la SE “Garraf----1”1”1”1” ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA,SL comunica a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la necessitat de mantenir la necessitat de mantenir la necessitat de mantenir la necessitat de mantenir la 
instal·lació en funcionamentinstal·lació en funcionamentinstal·lació en funcionamentinstal·lació en funcionament per tal d’atendre adequadament el subministrament elèctric del 
creixement dels sectors previstos actualment pel planejament. Així, una vegada efectuats els 
anàlisis tècnics per part d’Endesa es considera que el parc existent a la subestació “Garraf-1” 
és l’adequat al ja existir l’embarrat de 110 kV necessari per a la transformació 110/25 kV, i 
haver-hi espai suficient en el recinte per a la construcció de la transformació 110/25 kV 
necessària, la qual cosa evitaria nous impactes mediambientals en el territori i d’altra banda 
disminuiria el cost econòmic que caldria d’una altra manera. 

Per mantenir la SE “Garraf-1” existent, era imprescindible tramitar canvis el en planejament tramitar canvis el en planejament tramitar canvis el en planejament tramitar canvis el en planejament 
urbanístic vigenturbanístic vigenturbanístic vigenturbanístic vigent per tal de fer-la compatible amb aquest. El manteniment de la SE “Garraf-1” 
a la parcel·la 25 del polígon 6 posava de manifest la incompatibilitat del seu ús amb el Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, raó per la qual es requeria d’una modificació del modificació del modificació del modificació del 
pla generalpla generalpla generalpla general, a fi i efecte de fer compatible la instal·lació elèctrica amb el planejament 
municipal. Per tal que la SE “Garraf I” fos compatible amb el planejament municipal vigent, 
també era necessària la tramitació de la modificació del “Pla Especial urbanístic d’ordenació modificació del “Pla Especial urbanístic d’ordenació modificació del “Pla Especial urbanístic d’ordenació modificació del “Pla Especial urbanístic d’ordenació 
de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II””de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II””de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II””de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II””, atès que aquest pla, a més de mantenir 
la zonificació de clau 18b, estableix una subzona (c), de “preservació de les comunitats 
naturals i d’apantallament de les infraestructures”, en la que, d’acord amb l’article 37.2 del pla 
especial, es condiciona a la retirada de la instal·lació i a la recuperació natural o agrícola. 

Donada aquesta situació, el 21 de març de 2013, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,SL van signar una Addenda al Conveni de Addenda al Conveni de Addenda al Conveni de Addenda al Conveni de 
col·laboració d’1 de juny de 2004col·laboració d’1 de juny de 2004col·laboració d’1 de juny de 2004col·laboració d’1 de juny de 2004    (veure annex III.3). En aquesta van pactar que l’Ajuntament, 
dintre de les competències que li són pròpies, es comprometia a iniciar en un termini màxim 
de 6 mesis els tràmits corresponents per a les modificacions dels instruments urbanístics 
necessàries perquè la qualificació urbanística dels terrenys on s’enclava l’actual parc 
provisional “Garraf-1” i part dels terrenys adjacents que l’envolten, fos la correcta per a aquest 
tipus d’infraestructura de serveis tècnics. En cas d’arribada de la data de finalització del 
termini dels 10 anys fixats pel conveni de l’any 2003 no s’hagués finalitzat la tramitació, 
l’Ajuntament concediria una pròrroga fins a la fi d’aquests tràmits. 

Pel que fa a les modificacions de planejament necessàries, la llei d’urbanisme (DL1/2010 
modificada per la Llei 3/2012) permetia la tramitació simultàniatramitació simultàniatramitació simultàniatramitació simultània d’ambdós planejament, 
cadascun en expedients separatsen expedients separatsen expedients separatsen expedients separats (article 85.9 del DL 1/2010). Així, el 12 d’abril de 2013, 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,SL va iniciar la tramitació de les dues modificacions de 
planejament entrant a l’Ajuntament l’Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per 
incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6)incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6)incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6)incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6)    i l’Avanç de la Avanç de la Avanç de la Avanç de la 
Modificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “GarrModificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “GarrModificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “GarrModificació del Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “Garrafafafaf----1” i “Garraf1” i “Garraf1” i “Garraf1” i “Garraf----2” i les 2” i les 2” i les 2” i les 
seves línies de transportseves línies de transportseves línies de transportseves línies de transport. 

El 23 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre 2 informes 
en relació a les tramitacions dels avanços de planejament mencionats. L’informe en relació a 
l’Avanç de la ModAvanç de la ModAvanç de la ModAvanç de la Modificació puntual del Pla General ificació puntual del Pla General ificació puntual del Pla General ificació puntual del Pla General conclou    que cal replantejar la propostacal replantejar la propostacal replantejar la propostacal replantejar la proposta en el 
sentit de modificar el redactat de la clàusula que considera qualsevol modificació del Sòl 
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agrari de valor paisatgístic, clau 18b, una revisió del Pla General d’Ordenació vigent, i canviar 
la qualificació de la parcel·la 25 del polígon 6 a Sòl de valor agrícola, clau 18, en la qual 
s’admet de forma justificada l’ús de serveis tècnics amb gran ocupació de sòl. D’altra banda, 
l’informe en relació a l’Avanç de la Modificació dAvanç de la Modificació dAvanç de la Modificació dAvanç de la Modificació del Pla especialel Pla especialel Pla especialel Pla especial conclou, entre altres punts, 
que calcalcalcal ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació del Pla general ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació del Pla general ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació del Pla general ajustar el planejament vigent a l’establert per la modificació del Pla general 
d’ordenació que es tramita simultàniamentd’ordenació que es tramita simultàniamentd’ordenació que es tramita simultàniamentd’ordenació que es tramita simultàniament. 

El present document correspon a la Modificació puntual del Pla general d’ordenaciModificació puntual del Pla general d’ordenaciModificació puntual del Pla general d’ordenaciModificació puntual del Pla general d’ordenació per ó per ó per ó per 
modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificarmodificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificarmodificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificarmodificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificar    la qualifla qualifla qualifla qualificació icació icació icació 
urbanística de la parcel·urbanística de la parcel·urbanística de la parcel·urbanística de la parcel·la 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrúla 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrúla 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrúla 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrú, , , , que s’ha de sotmetre a 
aprovació inicial. Aquest dona compliment als canvis proposats per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona.  
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2.2.2.2. CARACTERÍSTIQUES BÀSCARACTERÍSTIQUES BÀSCARACTERÍSTIQUES BÀSCARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES IQUES IQUES IQUES DE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DE    

PLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENT    

 

2.1.2.1.2.1.2.1. OPORTUNITAT I CONVENOPORTUNITAT I CONVENOPORTUNITAT I CONVENOPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA PROPOSTIÈNCIA DE LA PROPOSTIÈNCIA DE LA PROPOSTIÈNCIA DE LA PROPOSTAAAA    

Actualment, a l’entorn de la C-32, dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, hi ha 3 
subestacions elèctriques en funcionament: 

SE “GARRAF-REE”: 

Subestació de transport a 400kV de l’empresa RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., situada 
al nord de l’autopista C-32 i a l’est de la carretera C-15 i a la que en aquest document 
anomenarem SE REE. 

Els terrenys on s’ubica la SE “Garraf-REE” tenen la qualificació de sòl no urbanitzable 
d’especial protecció segons el Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
Concretament, formen part de la zona de Protecció Natural i Paisatgística (clau 23).  

La SE “Garraf-REE” és urbanísticament compatible amb el planejament vigent, atès que 
consta com a ús admès en l’article 259 del PGO de Vilanova i la Geltrú. 

SE “GARRAF-2” 

Subestació de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, situada al sector del 
Rourell, annexa a la SE REE, atès que el subministrament d’aquesta subestació es fa a partir 
de la L/400kV a 2 circuits (Begues-Garraf, Garraf-Vandellós), previ pas per la  SE “Garraf-
REE”.  

Els terrenys on s’ubica la SE “Garraf-2” tenen la qualificació de sòl no urbanitzable d’especial 
protecció segons el Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
Concretament, formen part de la zona de Protecció Natural i Paisatgística (clau 23).  

La SE “Garraf-2” és urbanísticament compatible amb el planejament vigent, atès que consta 
com a ús admès en l’article 259 del PGO de Vilanova i la Geltrú. 

La SE “Garraf-2” també està en l’àmbit del “Pla Especial urbanístic d’ordenació de l’espai de 
les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2”” (aprovat definitivament per la CTU de Barcelona el 27 
de gener de 2011). Aquest pla, a més de mantenir la zonificació de clau 23, estableix una 
subzona (A), de “reserva per a usos vinculats a infraestructures elèctriques de transformació i 
distribució”, en coherència amb l’ús compatible que permet el PGO. 

SE “GARRAF-1” 

Subestació “Garraf-1” de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, situada al sud 
de l’autopista C-32. Aquesta infraestructura es va construir el 2004 amb caràcter temporal, 
per tal de garantir el subministrament elèctric en el període durant el qual es construïa la SE 
REE i la SE “Garraf-2”. 

Els terrenys en els quals està situada la SE “Garraf-1” tenen la qualificació de sòl no 
urbanitzable d’especial valor segons el Pla General d’Ordenació del municipi de Vilanova i la 
Geltrú. Concretament, formen part de la zona de sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b). 
D’acord amb l’article 259 del PGO la SE “Garraf-1” no està admesa en aquesta categoria de 
sòl, de manera que, tal i com estableix el “Pla Especial urbanístic d’ordenació de l’espai de 
les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2”” (aprovat definitivament per la CTU de Barcelona el 27 
de gener de 2011), així com el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL signat el 3 de novembre de 2003, en el termini màxim de 10 
anys a comptar des de la data del conveni, el destí final de la SE “Garraf-1” havia de ser el 
seu desmantellament i restauració dels terrenys. 
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Tal com s’ha indicat anteriorment, abans de finalitzar el termini per desmuntar la SE “Garraf-
1” ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,SL comunica a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
necessitat de mantenir la instal·lació en funcionament per tal d’atendre adequadament el 
subministrament elèctric del creixement dels sectors previstos actualment pel planejament. 
Així, una vegada efectuats els anàlisis tècnics per part d’Endesa es considera que el parc 
existent a la subestació “Garraf-1” és l’adequat al ja existir l’embarrat de 110 kV necessari per 
a la transformació 110/25 kV, i haver-hi espai suficient en el recinte per a la construcció de la 
transformació 110/25 kV necessària, la qual cosa evitaria nous impactes mediambientals en 
el territori i d’altra banda disminuiria el cost econòmic que caldria d’una altra manera. 

Les diferents justificacions que motiven aquesta necessitat són, d’acord amb les 
argumentacions aportades per la pròpia entitat, les següents: 

- Justificació tècnica: Justificació tècnica: Justificació tècnica: Justificació tècnica:     

En relació a la funció elèctrica que acompleix l’actual SE “Garraf-1”: 

L’actual SE “Garraf-1” acompleix amb una funció elèctrica fonamental per a la correcta 
distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del Garraf, consistent en la capacitat 
d’interconnectar segons les necessitats d’explotació de cada moment les diferents línies 
associades, permetent així regular els fluxes de càrrega necessaris per mantenir l’adient 
qualitat de servei. A la citada subestació conflueixen les línies que distribueixen l’energia a les 
subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca del Penedès), La Geltrú, Sant Pere de 
Ribes i Sant Boi. 

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una eliminació de la 
SE “Garraf-1”. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 110 kV entre l’actual SE 
“Garraf-2” (al costat muntanya de l’autopista) i la SE “Garraf-1” (al costat mar de l’autopista). 

En relació a la necessitat de donar servei a les noves ampliacions del municipi (sector 
Llimonet, Eixample Nord,...): 

La subestació existent al municipi (SE La Geltrú) actualment atén les necessitats de 
subministrament elèctric de la ciutat. 

Ara bé, per atendre les noves necessitats previstes informades en l’àmbit d’alimentació de 
l’actual SE La Geltrú, així com pel ple desenvolupament del subministraments connectats 
recentment, caldria augmentar la potència efectiva disponible a la subestació en 80 MVA 
addicionals als 79 MVA de punta actual de demanda de la subestació. 

Per assegurar la qualitat de subministrament i en línia amb els Criteris de Desenvolupament 
de la Xarxa i el Model de Xarxa de Endesa Distribución a Catalunya, les subestacions 
alimentades a 110 kV han de disposar com a màxim de tres transformadors de 40 MVA 
(disseny per atendre amb garantia mercats de 80 MVA). 

Això implica necessàriament la construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, 
per tant, la necessitat de buscar un nou emplaçament per aquesta. 

Sens dubte la millor ubicació tècnica per una nova subestació al municipi és la zona on ja 
existeixen línies elèctriques de 110 kV, xarxa de la qual s’ha de “penjar” la nova transformació 
a mitja tensió necessària. Per tant, és evident que si ja existeix una subestació que acompleix 
amb aquest requisit (la “Garraf-1”) faci que la opció més lògica des de tots els punts de vista 
(tècnic, econòmic, ambiental, urbanístic, etc.) sigui ubicar dins l’actual SE “Garraf-1” la nova 
transformació necessària per atendre les noves necessitats. 

Així mateix, per atendre aquest mercat caldrà estendre nous circuits de mitja tensió a 25 kV. 

Si desapareix la SE “Garraf-1” i aquesta nova transformació s’instal·la a la SE “Garraf-2”, 
aquests nous circuits de mitja tensió a 25 kV (set dels deu) caldria estendre’ls per l’autopista 
C-32. 

En conclusió, el manteniment de la SE “Garraf-1” evitaria nous creuaments de línies 
elèctriques aèries de mitja tensió a 25 kV (set circuits) afegits a l’autopista C-32, que es 
sumarien als nous creuaments de les línies aèries d’alta tensió a 110 kV (dos circuits). 
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En relació a una possible ampliació de la SE La Geltrú com a alternativa: 

L’article 13.5 de la Llei 18/2008, del 23 de desembre de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric diu: “Cada subestació que subministri zones urbanes ha d’estar 
connectada elèctricament amb tantes altres subestacions com sigui necessari per a garantir 
que la suma de les potències de reserva d’aquestes subestacions sigui igual o superior a la 
màxima potència demanada en mitjana tensió en la primera subestació”. 

Actualment, el recolzament que té la SE La Geltrú per la xarxa de mitja tensió és del 47% 
(36,5 MVA) i, considerant l’augment vegetatiu esperat, aquest recolzament baixarà. Ampliar la 
subestació reduiria la cobertura respecte l’exigit per l’esmentada llei. 

La transformació AT/MT a la SE “Garraf-1” contribuirà a aconseguir el recolzament requerit. 

Per altra banda, el model de planificació de la xarxa que té Endesa per a una subestació 
110/MT kV marca que aquesta ha de tenir com a màxim tres transformadors essent la 
potència màxima instal·lada de 120 MVA, és a dir, tres màquines de 40 MVA.  

Actualment, la SE  La Geltrú disposa de quatre transformadors de 30 MVA, la qual cosa 
equival al límit referit i, per tant, no es pot ampliar més. 

- Justificació econòmica: Justificació econòmica: Justificació econòmica: Justificació econòmica:     

En referència als costos d’electrificació de nous projectes, és a dir, transformació 110/25 kV a 
la subestació i les línies de mitja tensió a 25 kV associades, cal dir que pel fet de creuar 
l’autopista C-32, bé sigui en aeri o en subterrani, els costos a repercutir al promotor serien 
més alts que no pas si aquesta alimentació es fes des de la SE “Garraf-1”. Aquest fet 
s’agreuja si el pas de l’autopista de les línies de mitja tensió s’ha de fer en subterrani, ja que 
seria necessari executar una perforació dirigida, execució que comportaria un encariment 
substancial de la realització de l’obra. 

- Justificació ambiental: Justificació ambiental: Justificació ambiental: Justificació ambiental:     

Essent una de les premisses d’aquest Ajuntament la conservació paisatgística i visual dels 
terrenys on s’ubiquen ambdues subestacions, es justifica la subsistència de totes dues 
substancialment pel següent: 

a) la concentració de les instal·lacions de l’actual SE “Garraf-1” en la subestació de 
“Garraf-2”, logísticament comportaria la necessitat d’implantar en els terrenys annexes 
a la mateixa els oportuns suports de final de línia per donar sortida a les noves línies 
elèctriques d’alta tensió. Aquests suports, donat l’esforç que haurien de suportar, 
serien un més grans que les torres comuns d’alineació, per la qual cosa l’impacte 
visual i paisatgístic que comportaria seria de gran abast. 

b) Tanmateix, els creuaments aeris de línies elèctriques que s’hauria de tendir per 
l’autopista, donat l’inassumible elevat cost d’instal·lar circuits subterranis, derivaria en 
una instal·lació de gran impacte visual. 

És a dir, l’impacte paisatgístic que comporta el manteniment de les dues subestacions 
objecte de la present és clarament inferior al que suposaria l’enderroc d’una d’elles i la 
concentració de les seves instal·lacions en una de sola. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. CANVIS RESPECTE LA PCANVIS RESPECTE LA PCANVIS RESPECTE LA PCANVIS RESPECTE LA PROPOSTA DE L’AVANÇ DROPOSTA DE L’AVANÇ DROPOSTA DE L’AVANÇ DROPOSTA DE L’AVANÇ DE PLANEJAMENTE PLANEJAMENTE PLANEJAMENTE PLANEJAMENT    

2.2.1. PROPOSTA INICIAL 

L’Avanç de la Modificació del Pla General d’Ordenació per incorporar l’ús d’infraestructures 
elèctriques a la parcel·la 26 (polígon 6) proposava admetre l’ús de la subestació elèctrica de 
forma genèrica a la clau 18b, limitada al nord de l’autopista i a l’est de la carretera de 
Vilafranca, i al sud de l’autopista. 

 

2.2.2. JUSTIFICACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ PREVISTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL 

L’article 268 del vigent Pla General de Vilanova i la Geltrú regula el sòl agrari de valor sòl agrari de valor sòl agrari de valor sòl agrari de valor 
paisatgístic (clau 18b).paisatgístic (clau 18b).paisatgístic (clau 18b).paisatgístic (clau 18b).    

En el seu apapapapartat Cartat Cartat Cartat C (Altres Condicions), es diu el següent: “La modificació d’aquesta 
qualificació no podrà fer-se a través de Modificació Puntual del PGO, i únicament la Revisió 
del PGO podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna justificació”.  

Tal com s’ha indicat a l’apartat d’antecedents, amb motiu de la tramitació de l’avanç de la    
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a incorporar l’ús d’infraestructures Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a incorporar l’ús d’infraestructures Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a incorporar l’ús d’infraestructures Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a incorporar l’ús d’infraestructures 
elèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Geltrúelèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Geltrúelèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Geltrúelèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Geltrú,,,, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en data 22 de juliol de 2013, va emetre informe en virtut de 
l’article 86 bis i de la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en relació al procediment dprocediment dprocediment dprocediment d’avaluació ’avaluació ’avaluació ’avaluació 
ambientalambientalambientalambiental. 

Segons dit informe, la proposta s’adequa a les determinacions del Pla territorial metropolità 
pel que fa a l’admissió de l’ús de servei tècnic al sud de l’autopista, atès que aquest 
considera els sòls com espais de protecció preventiva. 

No obstant, respecte a la modificació plantejada a l’Avanç de la Modificació puntual del Pla Avanç de la Modificació puntual del Pla Avanç de la Modificació puntual del Pla Avanç de la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenaciógeneral d’ordenaciógeneral d’ordenaciógeneral d’ordenació,,,,    l’informe posa de manifest que l’admissió de l’ús de servei tècnic de 
gran ocupació resulta incompatible amb el manteniment de l’ús agrícola, per la qual cosa 
vulnera els principis de la clau de protecció agrària. A aquests efectes, cal qualificar la 
parcel·la corresponent de sòl de protecció agrícola, clau 18, atès que no disposa de protecció 
i s’hi admet l’ús de forma justificada. 

Per tal que el canvi de qualificació sigui viable, tenint en compte la previsió restrictiva 
establerta a l’apartat C de l’art. 268 PGO i segons les valoracions que s’efectuen al respecte 
en l’informe d’urbanisme, cal modificar i justificar acuradament que elmodificar i justificar acuradament que elmodificar i justificar acuradament que elmodificar i justificar acuradament que el    canvi de qualificació canvi de qualificació canvi de qualificació canvi de qualificació 
d’una parcel·la de sòl no urbanitzable d’una parcel·la de sòl no urbanitzable d’una parcel·la de sòl no urbanitzable d’una parcel·la de sòl no urbanitzable no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel 
TRLUTRLUTRLUTRLU    i que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectoriali que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectoriali que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectoriali que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectorial.  

En l’apartat de Conclusions de l’informe es va determinar, entre d’altres consideracions, que 
urbanísticament cal replantejar la proposta en el sentit de modificar el redactat de la clàusula modificar el redactat de la clàusula modificar el redactat de la clàusula modificar el redactat de la clàusula 
que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatgístic, clau 18b, una revisió que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatgístic, clau 18b, una revisió que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatgístic, clau 18b, una revisió que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatgístic, clau 18b, una revisió 
del PGO vigentdel PGO vigentdel PGO vigentdel PGO vigent.    

D’altra banda, l’art. 5. Modificació,5. Modificació,5. Modificació,5. Modificació, de les Normes urbanístiques del PGO diu que les 
modificacions del Pla General no podran canviar la classificació jurídica del sòl no urbanitzable 
a cap altre classificació de sòl, amb les següents excepcions: 4444 c) quan la reclassic) quan la reclassic) quan la reclassic) quan la reclassificació no ficació no ficació no ficació no 
comporti modificació de l’estructura general i orgànica del territori, i previ informe favorable de comporti modificació de l’estructura general i orgànica del territori, i previ informe favorable de comporti modificació de l’estructura general i orgànica del territori, i previ informe favorable de comporti modificació de l’estructura general i orgànica del territori, i previ informe favorable de 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.    
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Article 5. Modificació 

1. La modificació de qualsevol dels elements del Pla s'ajustarà a allò que preveu l'article 75 de la 
R.T.L., i disposicions legals concordants i, en allò no previst, pel que es disposa en aquestes 
Normes. 

2. La modificació del Pla que s'elabori haurà de tenir, en tot cas, el grau de precisió propi del Pla 
General i inclourà un estudi macrourbanístic que justifiqui la incidència de la nova ordenació en 
les previsions del Pla General i la viabilitat d'acceptar la proposta sense procedir a una revisió 
total d'aquest. 

3. Les modificacions de superfícies de sòl qualificat com a urbanitzable mai envairan el sòl 
delimitat expressament com a no urbanitzable de protecció especial per preservar-lo del 
desenvolupament urbà. 

4. Les modificacions del Pla General no podran canviar la classificació jurídica del sòl no 
urbanitzable a cap altre classificació de sòl, amb les següents excepcions: 

a) petites requalificacions degudes a reajust de límits del sòl urbanitzable en el moment del 
desenvolupament del seu PPO. 

b) els sòls classificats com a no urbanitzables clau 16a (El Xicarró). 

c) quan la reclasquan la reclasquan la reclasquan la reclasssssificació no comporti ificació no comporti ificació no comporti ificació no comporti modificació de l’estructura general i orgànica del modificació de l’estructura general i orgànica del modificació de l’estructura general i orgànica del modificació de l’estructura general i orgànica del 
territori, i previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.territori, i previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.territori, i previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.territori, i previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

Al seu torn, l’article 95.5 del TRLUC (en matèria de revisió dels plans d’ordenació urbanística 
municipal) estableix el següent: En tots els casos, és una revisió del planejament general En tots els casos, és una revisió del planejament general En tots els casos, és una revisió del planejament general En tots els casos, és una revisió del planejament general 
l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model d’ordenació o 
de classificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que de classificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que de classificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que de classificació del sòl preestablerts, i també l’alteració del planejament general vigent que 
consisconsisconsisconsisteix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si teix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si teix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si teix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que comporta, per si 
mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un 
increment superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel plincrement superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel plincrement superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel plincrement superior al 20% de la suma de la superfície del sòl classificat pel planejament anejament anejament anejament 
general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urbanitzable que ja disposi de les obres 
d’urbanització executades. L’adaptació del planejament general municipal a les d’urbanització executades. L’adaptació del planejament general municipal a les d’urbanització executades. L’adaptació del planejament general municipal a les d’urbanització executades. L’adaptació del planejament general municipal a les 
determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas la determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas la determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas la determinacions dels plans directors urbanístics no requereix en cap cas la revisió del revisió del revisió del revisió del 
planejament general municipal. planejament general municipal. planejament general municipal. planejament general municipal. En similars termes es determina a l’article 116 del Reglament 
que desenvolupa aquesta Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

D’altra banda, cal prendre en consideració l’article 21 de les normes del PGO on es 
determina el procés per a RECLASSIFICAR el SNUble, que admet la possibilitat a través de 
Modificació, en el mateix sentit que ara es planteja no una reclassificació sinó un canvi de 
qualificació. 

Article 21. Classificació, segons règim jurídic 

El territori ordenat per aquest Pla General es classifica en: 

A) Sòl urbà; B) Sòl Urbanitzable; C) Sòl No Urbanitzable, d'acord amb el que preveuen els articles 
115 a 117 de la R.T.L. articles 20 a 24 del Reglament de Planejament de la L.S. 

Aquesta classificació del territori es delimita en el Pla General en els plànols d'ordenació sèrie A, a 
escala 1:5000. 

El Sòl Urbanitzable es convertirà en Urbà a través de l'execució del planejament, segons els 
procediments establerts en l'Ordenament Urbanístic. 

El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Urbanitzable a través d'un procés de Revisió El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Urbanitzable a través d'un procés de Revisió El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Urbanitzable a través d'un procés de Revisió El Sòl No Urbanitzable només es pot transformar en Urbanitzable a través d'un procés de Revisió 
global del Pla General, amb l’excepció dels supòsits específics justificats per les preexistències global del Pla General, amb l’excepció dels supòsits específics justificats per les preexistències global del Pla General, amb l’excepció dels supòsits específics justificats per les preexistències global del Pla General, amb l’excepció dels supòsits específics justificats per les preexistències 
edificatòries i d’usos, i dels supòsits que no represeedificatòries i d’usos, i dels supòsits que no represeedificatòries i d’usos, i dels supòsits que no represeedificatòries i d’usos, i dels supòsits que no representen modificació substancial de l’estructura nten modificació substancial de l’estructura nten modificació substancial de l’estructura nten modificació substancial de l’estructura 
territorial. En ambdós casos, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de territorial. En ambdós casos, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de territorial. En ambdós casos, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de territorial. En ambdós casos, serà preceptiu l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona.Barcelona.Barcelona.Barcelona.    
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2.3.2.3.2.3.2.3. DADES BÀSIQUES DE LADADES BÀSIQUES DE LADADES BÀSIQUES DE LADADES BÀSIQUES DE LA    MODIFICACIÓ PUNTUALMODIFICACIÓ PUNTUALMODIFICACIÓ PUNTUALMODIFICACIÓ PUNTUAL    

A continuació es presenten les dades bàsiques de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació de Vilanova i la Geltrú: 

Dades bàsiques del pla 

Tipus de plaTipus de plaTipus de plaTipus de pla    Modificació puntual del PGO (d’ara endavant MPGO) 

Òrgan promotorÒrgan promotorÒrgan promotorÒrgan promotor    ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 

Municipi/sMunicipi/sMunicipi/sMunicipi/s    Vilanova i la Geltrú 

ComarcaComarcaComarcaComarca    Garraf 

Plans Plans Plans Plans territorials i urbanístics aprovats i de territorials i urbanístics aprovats i de territorials i urbanístics aprovats i de territorials i urbanístics aprovats i de 
rang superior que inclouen l’àmbit del plarang superior que inclouen l’àmbit del plarang superior que inclouen l’àmbit del plarang superior que inclouen l’àmbit del pla    

Pla Territorial General de Catalunya 

Pla territorial metropolità de Barcelona 

Revisió del Pla general d’ordenació de Vilanova i la Geltrú 

Superfície de l’àmbit del PlaSuperfície de l’àmbit del PlaSuperfície de l’àmbit del PlaSuperfície de l’àmbit del Pla    2,2 ha 

Altres actuacions remarcablesAltres actuacions remarcablesAltres actuacions remarcablesAltres actuacions remarcables    

Simultàniament i en expedient separat a la present MPGO 
es tramita la modificació del Pla especial d’ordenació de 
l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les 
seves línies de transport, (article 85.9 del DL 1/2010) 

Equip/s redactor/s documents d’avaluació Equip/s redactor/s documents d’avaluació Equip/s redactor/s documents d’avaluació Equip/s redactor/s documents d’avaluació 
ambientalambientalambientalambiental    

Sinergis Enginyeria, SL 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. OOOOBJECTIUBJECTIUBJECTIUBJECTIUSSSS    DE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DEDE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERALL PLA GENERALL PLA GENERALL PLA GENERAL    

La modificació del Pla general d’ordenació de Vilanova i la Geltrú té dos objectius: 

1. Canviar el redactat de l’article 268, que regula la clau 18b, concretament de la clàusula 
que actualment estableix que la modificació d’aquesta qualificació no podrà fer-se a 
través de Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació, i únicament la Revisió del 
Pla General d’Ordenació podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna justificació. 

2. Modificar la qualificació del sòl de la zona d’implantació de la subestació “Garraf-1”, 
situada en la parcel·la 26 del polígon 6 del cadastre, passant de clau 18b (sòl agrari de 
valor paisatgístic) a clau 18 (sòl de valor agrícola), per tal de fer urbanísticament 
compatible la subestació “Garraf-1” amb els usos admesos en dita clau (18). 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. ÀMBIT DE LA MODIFICAÀMBIT DE LA MODIFICAÀMBIT DE LA MODIFICAÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIALCIÓ DEL PLA ESPECIALCIÓ DEL PLA ESPECIALCIÓ DEL PLA ESPECIAL    

L’àmbit de la modificació puntual del Pla general d’ordenació és la parcel·la 25 del polígon 6 
del cadastre de Vilanova i la Geltrú. 
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3.3.3.3. MARC MARC MARC MARC JURÍDICJURÍDICJURÍDICJURÍDIC    

 

3.1.3.1.3.1.3.1. LEGISLACIÓ APLICABLELEGISLACIÓ APLICABLELEGISLACIÓ APLICABLELEGISLACIÓ APLICABLE    

- Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, del Test refós de la Llei d’Urbanisme, modificada per 
la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 28 de juny, del Text Refós de la Llei del sòl. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. TEXT REFÓS DE LA LLETEXT REFÓS DE LA LLETEXT REFÓS DE LA LLETEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME DE CATI D’URBANISME DE CATI D’URBANISME DE CATI D’URBANISME DE CATALUNYA (TRLUC)ALUNYA (TRLUC)ALUNYA (TRLUC)ALUNYA (TRLUC)    

L’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, fa referència a la suspensió de tramitacions i de llicències i estableix: 

“1. Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament 
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de 
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració 
competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els àmbits en què les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. L’administració 
competent també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir 
altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’ésser explicitats i justificats. 

3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els 
apartats 1 i 2 s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’han de referir, en 
qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la informació pública de 
l’instrument de planejament urbanístic a què es refereixen les suspensions acordades, 
s’ha de donar compliment al que estableix l’article 8.5.a.” 

En compliment d’aquest article, a l’annex III.4 s’adjunta un plànol de l’àmbit de suspensió de 
tramitacions i llicències. 

L’article 97 del TRLUC regula la justificació de la modificació de les figures del planejament 
urbanístic: 

1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació 
ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una 
valoració negativa, ha de denegar-la. 
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2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’ha de fer en qualsevol cas una valoració 
negativa sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament 
urbanístic general, en els supòsits següents: 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos 
previstos anteriorment en el supòsit que el planejament anterior no s’hagi 
executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la 
concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys 
anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi 
concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la 
modificació. 

b) Quan l’ordenació proposada no és coherent amb el model d’ordenació 
establert pel planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb 
els principis de desenvolupament urbanístic sostenible.  

c) Quan l’ordenació proposada comporta una actuació excepcional d’acord 
amb el planejament territorial, sense que s’hagin apreciat raons d’interès 
territorial o estratègic, d’acord amb les normes d’ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos 
públics.  

Es considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, 
entre altres, en els supòsits següents:  

Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que 
estableix l’article 98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la 
funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments 
esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 
urbanístics generals o locals.  

Segon. Quan en un àmbit d’actuació urbanística es redueix la superfície 
dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema 
d’equipaments públics en compliment dels estàndards mínims legals, 
llevat que la qualificació de sistema d’equipament se substitueixi per la 
d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que 
estableix aquesta llei. 

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l’àmbit del Pla, la superfície dels sòls 
qualificats d’equipaments de titularitat pública sense que quedi 
acreditada la suficiència dels equipaments previstos o existents, ni la 
concurrència d’un interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre 
sistema urbanístic públic. 

Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació 
d’equipament de titularitat pública mitjançant la qualificació com a 
equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per a la implantació 
dels usos propis d’aquesta qualificació. 

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació 
d’equipament de sòls que ja són de titularitat pública mitjançant la 
qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat privada, sense 
que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la 
modificació sigui executiva.  

(...)” 

La infraestructura que motiva la present modificació puntual del PGO de Vilanova i la Geltrú és 
d’interès públic i és necessària per atendre adequadament el subministrament elèctric del 
creixement dels sectors previstos actualment pel planejament, ja que: 
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- Cal mantenir la funció elèctrica de distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del 
Garraf. 

- La SE La Geltrú, que actualment atén les necessitats de subministrament elèctric de la 
ciutat, no pot acollir els 3 nous transformadors de 110/25 kV necessaris, d’acord amb 
allò establert a la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric i el model de planificació de la xarxa que té Endesa per una 
subestació alimentada a 110 kV. 

- Cap de les altres subestacions existents actualment a Vilanova i la Geltrú no és 
possible instal·lar-hi els tres transformadors necessaris, pel que la millor alternativa és 
ampliar la subestació Garraf-1 (veure apartat 5, Alternatives considerades i motius de 
la seleccionada). 

Per tant, la proposta s’ajusta a l’apartat 1 de l’article 97 del TRLUC. D’altra banda, no es dóna 
cap dels supòsits de valoració negativa establerts a l’apartat 2 del mateix article. 

L’article 99 del TRLUC correspon a la modificació de les figures de planejament urbanístic 
general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
de la intensitat, o la transformació dels usos i estableix el següent: 

"1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 
usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la 
documentació les especificacions següents: 

"a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques 
afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment 
de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta 
especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació 
d’aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la 
Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca d’identificació del 
propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del cadastre. 
També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la 
gestió urbanística, i la seva identitat. 

"b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de 
l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta 
execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

"c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, 
en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que 
resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de 
l’avaluació econòmica i financera, com a separata. 

(...)”" 

En compliment del punt    1.a.1.a.1.a.1.a., a l’annex III.5 s’adjunta la relació dels propietaris o titulars 
d’altres drets reals sobre les finques afectades i les certificacions pertinents. 

Pel que fa al punt 1.b.1.b.1.b.1.b., cal tenir en compte que la modificació del Pla especial d’ordenació de 
l’espai de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport, que es tramita 
simultàniament i en expedient separat, serà l’instrument que fixarà els terminis i les fases 
d’actuació, especificant també la previsió de la restauració. 

Finalment, en relació al punt 1.c.1.c.1.c.1.c., a l’annex III.7 s’aporta la justificació del seu compliment. 
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4.4.4.4. PLANEJAMENT VIGENT APLANEJAMENT VIGENT APLANEJAMENT VIGENT APLANEJAMENT VIGENT ACTUALCTUALCTUALCTUAL    

 

4.1.4.1.4.1.4.1. PLA TERRITORIAL METRPLA TERRITORIAL METRPLA TERRITORIAL METRPLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONAOPOLITÀ DE BARCELONAOPOLITÀ DE BARCELONAOPOLITÀ DE BARCELONA    (PTMB)(PTMB)(PTMB)(PTMB)    

El Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010, inclou 
l’àmbit de la modificació puntual en el sistema d’espais oberts, concretament en el sòl de 
protecció preventiva. 

Planejament territorial 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Pla territorial metropolità de Barcelona 
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El Pla inclou en el sòl de protecció preventiva els espais classificats com a no urbanitzables en 
el planejament urbanístic que no hagin estat considerats d'especial protecció, però als quals 
es reconeix, en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva condició 
d'espai de transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial. 

El Pla considera que cal protegir preventivament aquests espais, sense perjudici que 
mitjançant el planejament d'ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies 
que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per ser urbanitzades i 
edificades, si és el cas. 

No obstant això, el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a 
cada nucli, es puguin admetre en casos justificats implantacions d'activitats o instal·lacions de 
valor estratègic general i d'especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla 
determina en l'article 1.14 per garantir una avaluació suficient de la iniciativa. 

La regulació d’aquests espais es produeix mitjançant l’article 2.9 del Pla: 

1. Els espais de protecció preventiva estan subjectes a les limitacions que la legislació urbanística 
estableix per al règim de sòl no urbanitzable. 

(...) 

3. Els espais de protecció preventiva que mantinguin la classificació de sòl no urbanitzable han de 
continuar subjectes a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que 
estableixi en cada cas el pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de planejament 
urbanístic, si s’escau. Sense perjudici de les restriccions específiques per a determinades àrees 
establertes en el pla d’ordenació urbanística municipal o altres instruments urbanístics, cal considerar, 
en general, els espais de protecció preventiva com una opció preferent davant de la dels espais de 
protecció especial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable. 

 (...) 

L’article 2.11 regula les edificacions, instal·lacions i infraestructures en espais oberts: 

1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i 
infraestructures en els espais oberts els següents: 

a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic; 

b) que siguin d’interès públic. 

(...) 

2. El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els espais oberts la 
reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a 
l’autorització de noves edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva inserció 
territorial i paisatgística. 

3. Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els diferents 
tipus d’espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació urbanística i la 
normativa sectorial, el Pla distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte: 

(...) 

C. Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent Comprèn les infraestructures i 
equipaments d’interès públic que han de situar-se en el medi rural, entre els quals, i als efectes de les 
determinacions d’aquest Pla territorial, es distingeixen: infraestructures lineals (C1) com carreteres, 
ferrocarrils, conduccions i altres elements significatius; elements d’infraestructures (C2) com parcs 
solars, parcs eòlics, antenes de telecomunicacions, instal·lacions de tractament del cicle de l’aigua, 
plantes de tractament de residus, i altres elements, així com elements d’equipament públic que la 
legislació urbanística no prohibeix en sòl no urbanitzable (C3) com cementiris, establiments penitenciaris 
i d’altres. 

(...) 
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D’acord amb l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 23 de juliol de 
2013 (veure annex III.2), la infraestructura que motiva la present modificació puntual del PGO 
“s’adequa a les determinacions del Pla territorial metropolità de Barcelona pel que fa a l’ús de 
servei tècnic al sud de l’autopista, atès que aquest considera els sòls com a espais de 
protecció preventiva”. 

L’article 2.13, sobre l’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic, estableix 
uns criteris i recomanacions per a l’ordenació d’aquest tipus de sòls que cal tenir en compte. 

Finalment, l’article 2.20 regula les infraestructures ambientals, energètiques i de 
comunicacions: 

(...) Com totes les infraestructures (article 2.11), les infraestructures ambientals, energètiques i de 
comunicacions que s’hagin d’ubicar necessàriament i de forma justificada en espais de protecció 
especial s’han d’adoptar solucions que minimitzin el seu impacte. En aquest sentit, es procurarà 
especialment la racionalització i/o reordenació de les xarxes. 

Pel que fa al sistema d’infraestructures de mobilitat i transport, l’àmbit es troba a tocar de la 
C-32, una infraestructura d’abast territorial amb diverses actuacions viàries previstes pel 
PTMB. Cap d’aquestes afecta l’àmbit d’estudi. 

Per últim, d’acord amb l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 23 
de juliol de 2013, cal afegir que l’àmbit està inclòs dins una “Àrea urbana de 
desenvolupament nodal”, i està pendent de redacció d’un Pla director urbanístic (PDU). 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. TEXT REFÓS DE LA REVTEXT REFÓS DE LA REVTEXT REFÓS DE LA REVTEXT REFÓS DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERALISIÓ DEL PLA GENERALISIÓ DEL PLA GENERALISIÓ DEL PLA GENERAL    D’ORDENACIÓ DE VILAND’ORDENACIÓ DE VILAND’ORDENACIÓ DE VILAND’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA OVA I LA OVA I LA OVA I LA 

GELTRÚGELTRÚGELTRÚGELTRÚ    

El planejament municipal vigent al sector on s’emplaça la subestació “Garraf-1”, que és la 
que motiva la present modificació, és el Text Refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 25 de 
juliol de 2001 i publicat al DOGC el 2 d’agost de 2001. 

L’àmbit de la present Modificació del Pla General d’Ordenació (MPGO), corresponent a la 
parcel·la 25 del polígon 6 del cadastre de Vilanova i la Geltrú, on hi ha el recinte de la 
subestació “Garraf-1”, actualment té dues qualificacions diferents:  

- sòl no urbanitzable, Zona de sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) 

- sòl no urbanitzable, Zona de protecció i servituds (clau 20) 
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Usos globals del Sòl No Urbanitzable amb l’àmbit de la modificació puntual 

 
Font: Plànol “Usos globals sòl no urbanitzable”. 

Text Refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú  (aprovat definitivament el 25-7-2001) 

Els articles que regulen l’ordenació d’aquestes zones són els que van del 243 al 276, 
corresponents al subtítol VI-II (Ordenació de la resta de Sòl No Urbanitzable d’Especial valor o 
protecció) i els articles 89 i 90 del títol III (Els Sistemes i la seva Ordenació).  

L’article 259, sobre la reglamentació detallada dels usos en SNU, estableix: 

Article 259. Reglamentació detallada d’usos al sòl no urbanitzable 

1. Els usos en sòl no urbanitzable, salvant reglamentacions més detallades als articles corresponents, 
es regulen segons el següent quadre: 

Ús / ZonaÚs / ZonaÚs / ZonaÚs / Zona    18181818    18b18b18b18b    20202020    21212121    22222222    23232323    

Ecologico-paisatgístic (7) SI SI SI SI SI SI 

Agrícola SI SI SI SI NO (6) 

Ramader (granges) SI NO SI NO NO NO 

Forestal SI SI SI SI SI SI 

Extractiu (3) NO (3) NO (3) (3) 

Hípiques SI (5) SI (5) NO NO SI (5) NO 

I. Serveis Tècnics amb gran consum 
de sòl 

(4) NONONONO     (6) (4) NO (7) 

±

0 200 400 600100
m
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Habitatge unifamiliar (1) NO NO NO (1) (1) 

Hoteler NO NO NO (2) (2) (2) 

Residencial mòbil NO NO NO SI NO NO 

Bars, restaurants i similars NO NO NO SI (2) (2) 

Públic-administratiu SI NO NO NO SI NO 

Sanitari-assistencial (4) NO NO NO NO SI NO 

Docent (4) NO NO NO NO SI SI 

Esportiu NO NO SI SI SI NO 

Recreatiu NO NO SI SI SI NO 

Socio-cultural NO NO SI SI SI NO 

Religiós NO NO NO SI SI (1) 

(1) Només existents. 

(2) Acceptable només en les condicions de l’article 258.1. 

(3) En les condicions dels articles 263, 264, 322 i 323, previ els informes pertinents. 

(4) Compatibilitat a analitzar cas per cas, en funció art. 90.6. 

(5) S’estarà a la normativa sectorial específica. Les edificacions se separaran un mínim de 10 m. 
Dels límits de la finca, i 100 m. del sòl urbà, urbanitzable i clau 16. 

(6) Autoritzat, en les condicions de la clau 18b, en els següents casos: 

- Parcel·les agrícoles existents i en explotació. 

- Noves parcel·les agrícoles autoritzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i 
que compleixen les condicions del Pla Especial de l’Espai Natural del Garraf. 

(7) Exclusivament s’autoritza l’Estació Reguladora del Garraf, situada al N. de l’autopista i a l’E de la 
carretera de Vilafranca. 

 

Tal com s’observa al quadre anterior, la subestació Garraf-1 no s’admet a la clau 18b (clau 18b (clau 18b (clau 18b (sòl sòl sòl sòl 
agrari de valor paisatgístic)agrari de valor paisatgístic)agrari de valor paisatgístic)agrari de valor paisatgístic). 

L’article 268 regula el la clau 18bclau 18bclau 18bclau 18b. En l’apartat Capartat Capartat Capartat C (Altres Condicions), aquest estableix el 
següent: “La modificació d’aquesta qualificació no podrà fer-se a través de Modificació 
Puntual del PGO, i únicament la Revisió del PGO podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna 
justificació”. Per tant, no admet canvis en la clau on s’emplaça la subestació Garraf-1.  

Precisament la present modificació puntual del PGO pretén fer compatible la subestació 
existent amb el planejament urbanístic, pel que es proposen els canvis normatius necessaris. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. PLA ESPECIAL D’ORDENPLA ESPECIAL D’ORDENPLA ESPECIAL D’ORDENPLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI DE LACIÓ DE L’ESPAI DE LACIÓ DE L’ESPAI DE LACIÓ DE L’ESPAI DE LES SUBESTACIONS “GARES SUBESTACIONS “GARES SUBESTACIONS “GARES SUBESTACIONS “GARRAFRAFRAFRAF----1” I 1” I 1” I 1” I 

“GARRAF“GARRAF“GARRAF“GARRAF----2” I LES SEVES LÍNIE2” I LES SEVES LÍNIE2” I LES SEVES LÍNIE2” I LES SEVES LÍNIES DE TRANSPORTS DE TRANSPORTS DE TRANSPORTS DE TRANSPORT    

Pel que fa a planejament derivat vigent, l’àmbit està afectat pel Pla especial d’ordenació de 
l’espai de les subestacions “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport. Aquest 
diferencia quatre subzones, les quals ho són en cadascuna de les claus establertes pel PGO. 
Aquestes subzones són: 

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

- Subzona de corredor de serveis associats a infraestructures lineals de distribució 
elèctrica (lletra B). 

- Subzona de preservació de les comunitats naturals i d’apantallament de les 
infraestructures (lletra C). 

- Subzona de sistema viari, que comprèn la zona de domini públic de la l’autopista C-32 
i futura carretera C-15 (lletra V) i subzona de reserva viaria que comprèn els terrenys 
expropiats per la construcció de l’autopista C-32 i de la futura carretera C-15 que no 
formen part del domini públic (lletra R). 

Zonificació del Pla especial vigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

Font: Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions. 
“Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport (aprovat definitivament el 27-01-2011) 

En la figura anterior es mostra l’únic plànol d’ordenació que es preveu actualitzar a través de 
la modificació del Pla especial que es tramita en simultàniament a la present MPGO, el plànol 
O-1. Delimitació i Zonificació. Tal com s’observa, en l’àmbit corresponent a la modificació 
puntual del PGO les claus presents són la C (Subzona de preservació de les comunitats 
naturals i d’apantallament de les infraestructures), la V (Sistema Viari) i la R (Reserva Viària). 
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Els articles del Pla Especial que regulen l’ordenació de les subzones són els que van del 28 al 
39 i les Disposicions Transitòries. 

La Secció IV correspon a la Subzona de preservació dSubzona de preservació dSubzona de preservació dSubzona de preservació de les comunitats naturals, manteniment e les comunitats naturals, manteniment e les comunitats naturals, manteniment e les comunitats naturals, manteniment 
de les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructures (Clau C)de les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructures (Clau C)de les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructures (Clau C)de les activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructures (Clau C): 

Article 35. DefinicióArticle 35. DefinicióArticle 35. DefinicióArticle 35. Definició    

1. Es considera subzona de preservació de les comunitats naturals, manteniment de les 
activitats agràries tradicionals i d’apantallament de les infraestructures tots aquells espais 
els quals tenen per funció mantenir i potenciar les formacions vegetals de màquia de 
garric i margalló així com els cultius agrícoles tradicionals, o bé articular propostes de 
mimetització escènica i paisatgística en relació a les diferents infraestructures que se 
situïn al sector. 

2. La seva delimitació apareix convenientment representada al Plànol O-1 amb la lletra C.  

Article 36. Usos admesosArticle 36. Usos admesosArticle 36. Usos admesosArticle 36. Usos admesos    

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

a) Usos i aprofitaments agrícoles. 

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

c) Activitats d’educació ambiental. 

d) Activitats culturals i de valorització del patrimoni etnològic. 

e) Activitats de senderisme i cicloturisme. 

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

Article 37. Normativa específicaArticle 37. Normativa específicaArticle 37. Normativa específicaArticle 37. Normativa específica    

1.- Les administracions competents i actuants vetllaran per l’òptim desenvolupament al 
sector de la màquia de garric i margalló, potenciant a l’hora la recuperació d’aquells 
sectors degradats. Aquesta comunitat només podrà ser substituïda en aquells indrets on 
s’hi trobin o s’hi acabin bastint terrasses com a resultat d’un programa de restauració 
ambiental i paisatgística, sempre amb l’objectiu d’emmascarar infraestructures i 
construccions. 

2.- En relació a l’espai ocupat avui en dia per la subestació “Garraf-1”, l’exhauriment de la 
llicència provisional que permeté llur construcció ha de comportar l’assumpció o 
reubicació de la seva funcionalitat dins l’àmbit de la nova subestació elèctrica a instal·lar 
a “23/A”. En qualsevol cas, l’espai ara ocupat haurà de ser objecte d’una proposta 
específica de restauració ambiental la qual, més enllà del redisseny topogràfic i 
estructura paisatgística, potenciï la recuperació de la màquia de garric i margalló o bé 
l’activitat agrícola fonamentada en el cultiu del garrofer, l’olivera i l’ametller o altres de 
similars adaptats a la tipologia del sector. 

3.- En tot cas, els edificis, instal·lacions i usos d’aquesta subestació “Garraf-1” situada en 
aquesta subzona 18b/C al sud de l’Autopista C-32, es consideraran fora d’ordenació. 

4.- (…) 

El Pla especial donava aquesta qualificació a la zona d’emplaçament de la SE Garraf-1 
perquè en preveia el seu desmantellament, tal com es regula també a la normativa específica 
ressaltada. Tal com s’ha indicat anteriorment i ja que actualment es preveu mantenir la SE 
existent, paral·lelament a la modificació puntual del PGO es modificarà la normativa i els 
plànols del Pla especial vigent per ajustar-los a aquesta nova situació. 
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La Secció V regula les Subzones de sistema viari i de reserva viària (claus V i R). 

Article 38. DefinicióArticle 38. DefinicióArticle 38. DefinicióArticle 38. Definició    

1. Es considera subzona sistema viari la zona de domini públic de l’autopista C-32 i de la 
futura carretera C-15, en els termes que estableixen la Llei 7/1993, de 30 de setembre, 
de carreteres (vigent durant l’elaboració del Pla) i el decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Carreteres. 

2. Es considera subzona de reserva viària el conjunt de terrenys expropiats per a la 
construcció de l’autopista C-32 i de la futura carretera C-15, que no formen part del 
domini públic d’aquestes vies.  

3. La delimitació de les subzones de sistema viari i de reserva viària apareixen 
convenientment representades al Plànol O-1 amb les lletres V i R, respectivament. 

Article 39. Usos admesosArticle 39. Usos admesosArticle 39. Usos admesosArticle 39. Usos admesos    

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

a) El pas aeri de xarxes elèctriques, amb les limitacions que fixen la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres (vigent durant l’elaboració del Pla) i el decret Legislatiu 2/2009, 
de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres. 

b) La resta d’usos previstos en la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (vigent 
durant l’elaboració del Pla) i en el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres. 
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5.5.5.5. ALTERNATIVES CONSIDEALTERNATIVES CONSIDEALTERNATIVES CONSIDEALTERNATIVES CONSIDERADES I MOTIUS DE LARADES I MOTIUS DE LARADES I MOTIUS DE LARADES I MOTIUS DE LA    SELECCIONADASELECCIONADASELECCIONADASELECCIONADA    

 

5.1.5.1.5.1.5.1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

En l’avanç de la modificació puntual del PGO no es plantejaven alternatives, simplement es 
preveia modificar l’article 259 de la normativa per incorporar l’ús “Serveis Tècnics amb gran 
consum de sòl” a la part de la clau 18b (Zona de sòl agrari de valor paisatgístic) corresponent 
a la parcel·la on actualment hi ha la subestació Garraf-1, per tal que la instal·lació existent fos 
urbanísticament compatible. No es preveia modificar el redactat de la clàusula de l’article 
268, que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) una 
revisió del PGO vigent, tal com es requereix en l’informe de la comissió territorial d’urbanisme 
(emès el 23 de juliol de 2013). 

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en els articles 17 i 
21 i en l’Annex 3, estableix que en les diferents fases de l’avaluació ambiental de plans i 
programes cal avaluar l’alternativa zero, és a dir, l’alternativa que consisteix a no realitzar el 
pla o programa, en aquest cas no modificar el PGO ni el Pla especial d’ordenació de les SSEE 
“Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport. En aquest sentit, el document de 
referència de la OTAA (emès el 26 de juliol de 2013) especifica que cal incorporar aquesta 
alternativa. 

Per tant, l’alternativa 0alternativa 0alternativa 0alternativa 0    suposa    el desmantellament de la subestació “Garrafdesmantellament de la subestació “Garrafdesmantellament de la subestació “Garrafdesmantellament de la subestació “Garraf----1”, una 1”, una 1”, una 1”, una 
infraestructura temporal, i una posterior restauració paisatgísticainfraestructura temporal, i una posterior restauració paisatgísticainfraestructura temporal, i una posterior restauració paisatgísticainfraestructura temporal, i una posterior restauració paisatgística, recuperant l’ús agrícola a la 
zona, tal com es preveu en el Pla especial d’ordenació de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i 
les seves línies de transport vigent.  

Cal tenir en compte que la SE “Garraf-1” acompleix amb una funció elèctrica fonamental per 
a la correcta distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del Garraf, consistent en la capacitat 
d’interconnectar segons les necessitats d’explotació de cada moment les diferents línies 
associades, permetent així regular els fluxes de càrrega necessaris per mantenir l’adient 
qualitat de servei. A aquesta subestació hi conflueixen les línies que distribueixen l’energia a 
les subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca del Penedès), La Geltrú, Sant Pere 
de Ribes i Sant Boi. 

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una eliminació de la 
SE “Garraf-1”. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 110 kV entre l’actual SE 
“Garraf-2” i la SE “Garraf-1”. 

La subestació de transformació elèctrica 110/25 kV existent al municipi (SE La Geltrú) 
actualment atén les necessitats de subministrament elèctric de la ciutat. Ara bé, per atendre 
noves necessitats en l’àmbit d’alimentació de l’actual SE La Geltrú, així com al ple 
desenvolupament dels subministraments dels nous sectors del Pla general, caldria 
augmentar la potència a la subestació en 80 MVA addicionals als 79 MVA de punta actual de 
demanda de la subestació.  

L’article 13.5 de la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric diu: “Cada subestació que subministri zones urbanes ha d’estar 
connectada elèctricament amb tantes altres subestacions com sigui necessari per a garantir 
que la suma de potències de reserva d’aquestes subestacions sigui igual o superior a la 
màxima potència demanada en mitjana tensió en la primera subestació”. 

Actualment, el recolzament que té la SE La Geltrú per a la xarxa de mitja tensió és del 47% 
(36,5 MVA) i considerant l’augment vegetatiu esperat aquest recolzament baixarà. Ampliar la 
subestació reduiria la cobertura respecte l’exigit per l’esmentada llei. La transformació AT/MT 
en una altra subestació contribuirà a aconseguir el recolzament requerit. 

Per altra banda, el model de planificació de la xarxa que té Endesa per una subestació 
alimentada a 110 kV marca que aquesta disposar, com a màxim, de 3 transformadors de 40 



MEMÒRIA 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per modificar l’article 268  

de les seves normes urbanístiques i per modificar la qualificació urbanística  
de la parcel·la 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrú 

 
 

 
 Ref. 210.005 26 

MVA, conformant un disseny de potència ferma de 80 MVA, és a dir, s’atenen amb garantia 
mercats de 80 MVA i, a més, es recolzen altres subestacions amb 40 MVA de reserva. En 
conseqüència, la subestació Geltrú no pot ser ampliada per les raons anteriorment indicades, 
per la qual cosa, per poder atendre les necessitats derivades del ple desenvolupament dels 
subministraments dels nous sectors del Pla general, cal incrementar la capacitat de 
transformació elèctrica 110/25 kV en algun altre indret del terme municipal. 

Així mateix, en cap de les altres subestacions existents actualment a Vilanova i la Geltrú no és 
possible instal·lar-hi els tres transformadors necessaris, fet que implica necessàriament la necessàriament la necessàriament la necessàriament la 
construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de buscar construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de buscar construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de buscar construcció d’una nova subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de buscar 
un nou emplaçament per aquestaun nou emplaçament per aquestaun nou emplaçament per aquestaun nou emplaçament per aquesta, o bé l’ampliació d’alguna de lampliació d’alguna de lampliació d’alguna de lampliació d’alguna de les subestacions existentses subestacions existentses subestacions existentses subestacions existents.  

A l’hora de buscar un nou emplaçament per una nova subestaciónova subestaciónova subestaciónova subestació cal tenir en compte que 
l'article 90.5.a del Pla general d’ordenació estableix que "No s'admetran nous corredors per a 
línies de voltatge igual o superior a 110 kV".  

Per tant, per tal de donar compliment a aquesta limitació, una nova subestació s’hauria DE 
situar directament sota o molt propera al traçat de les línies de 110 kV que existeixen 
actualment a Vilanova i la Geltrú. Així, s’evitaria l’obertura de nous corredors, però no la 
necessitat de realitzar canvis en la xarxa de voltatge igual o superior a 110 kV, ja que al 
desmantellar la subestació de distribució “Garraf-1” seria necessari mantenir la seva funció 
elèctrica de distribució de la xarxa de 110 kV del Garraf, pel que caldria reajustar les línies que 
hi conflueixen. Així, seria necessària l’estesa de noves línies en paral·lel a les existents pels 
corredors ja definits, o bé l’estesa de nous circuits per les traces actuals 

En aquest sentit, l’emplaçament d’una nova subestació hauria d’estar necessàriament al llarg 
del recorregut de les línies de 110 kV existents:  

• Prop de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV GarrafProp de l’actual L/110 kV Garraf----1111----SantSantSantSant    Pere Ribes / GarrafPere Ribes / GarrafPere Ribes / GarrafPere Ribes / Garraf----1111----Sant Boi o la L/110 kV Sant Boi o la L/110 kV Sant Boi o la L/110 kV Sant Boi o la L/110 kV 
GarrafGarrafGarrafGarraf----1111----Geltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / Garraf----1111----AltafullaAltafullaAltafullaAltafulla. Seria una subestació amb una ubicació de 
característiques molt similars a l’actual. Ara bé, per minimitzar els canvis en la xarxa 
de 110 kV caldria que es trobés en un lloc pròxim a l’actual SE “Garraf-1”. En aquest 
entorn, l’emplaçament de la SE existent és proper al sòl urbà i, per tant, és millor 
envers possibles altres indrets que farien necessària l’estesa de línies de 25 kV de 
major longitud. Una possible ubicació cap a l’oest del terme municipal, on el traçat a 
110 kV també es troba pròxim al sòl urbà suposaria majors canvis en la reconfiguració 
de la xarxa a 110 kV. 

• Prop Prop Prop Prop de l’actual de l’actual de l’actual de l’actual L/L/L/L/110 kV 110 kV 110 kV 110 kV GarrafGarrafGarrafGarraf----MojaMojaMojaMoja. En aquest cas, la nova subestació s’hauria de 
situar en sòl no urbanitzable, sobre la clau 23 (sòl de protecció natural i paisatgística) i 
en terrenys amb orografia abrupte. A més, s’allunyaria del sòl urbà, fent necessari 
estendre línies elèctriques de 25 kV per tal de donar el subministrament als 
desenvolupaments previstos pel Pla general d’ordenació. 

D’altra banda, la construcció d’una nova subestació suposa necessàriament l’ocupació de ocupació de ocupació de ocupació de 
nous sòls nous sòls nous sòls nous sòls amb una superfície superior a la de la subestació “Garraf-1” existent, ja que 
aquesta hauria d’assumir la seva funció de distribució i, a més, la nova transformació prevista 
per garantir el subministrament dels nous sectors previstos pel PGO. En canvi, l’ampliació 
d’una de les subestacions existents implicarà un increment de l’ocupació del sòl menor. 

En resum, es considera que l’ampliació d’una infraestructura existent evitarà les 
problemàtiques descrites i que, per tant, és l’opció més aconsellable des del punt de vista 
tècnic, urbanístic, econòmic, ambiental i paisatgístic. En conseqüència, les alternatives que 
s’avaluen en aquest apartat són d’ampliació de subestacions existentsd’ampliació de subestacions existentsd’ampliació de subestacions existentsd’ampliació de subestacions existents. Concretament, 
l’alternatialternatialternatialternativa 1 va 1 va 1 va 1 planteja el desmantellament de la SE “Garraf-1” i ampliació de la SE “Garraf-2”, 
i l’alternativa 2alternativa 2alternativa 2alternativa 2 el manteniment i ampliació de la SE “Garraf-1”. 
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5.2.5.2.5.2.5.2. AAAALTERNATIVA 0LTERNATIVA 0LTERNATIVA 0LTERNATIVA 0: MANTENIR EL PLANEJ: MANTENIR EL PLANEJ: MANTENIR EL PLANEJ: MANTENIR EL PLANEJAMENT VIGENTAMENT VIGENTAMENT VIGENTAMENT VIGENT    

Tal com s’ha indicat a la introducció, l’alternativa 0 consisteix en mantenir la regulació del 
planejament vigent. Per tant, implica que la subestació “Garraf-1” s’hagi de desmantellar, ja 
que s’ubica sobre la Clau 18b, on no s’admet l’ús de Serveis tècnics amb gran consum de 
sòl (article 259article 259article 259article 259). Aquesta situació suposa, tal com es preveu en el Pla especial d’ordenació de 
les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de transport vigent, el desmantellament de la 
infraestructura temporal i una posterior restauració paisatgística, recuperant l’ús agrícola a la 
zona. 

Tal com s’ha justificat a l’apartat 5.1, cal tenir en compte que la SE “Garraf-1” acompleix amb 
una funció elèctrica fonamental per a la correcta distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del 
Garraf, consistent en la capacitat d’interconnectar segons les necessitats d’explotació de 
cada moment les diferents línies associades, permetent així regular els fluxes de càrrega 
necessaris per mantenir l’adient qualitat de servei. A aquesta subestació hi conflueixen les 
línies que distribueixen l’energia a les subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca 
del Penedès), La Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sant Boi. 

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una eliminació de la 
SE “Garraf-1”. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 110 kV entre l’actual SE 
“Garraf-2” i la SE “Garraf-1”.  

D’altra banda, per poder atendre les necessitats derivades del ple desenvolupament dels 
subministraments dels nous sectors del Pla general, cal incrementar la capacitat de 
transformació elèctrica 110/25 kV en algun indret del terme municipal. Aquesta alternativa, a 
diferència de l’alternativa 1 i l’alternativa 2, no preveu la instal·lació d’aquesta transformació i, 
per tant, no permetria cobrir les necessitats elèctriques de la zona, impossibilitant el impossibilitant el impossibilitant el impossibilitant el 
desenvolupament urbanístic previst al Pla general d’ordenaciódesenvolupament urbanístic previst al Pla general d’ordenaciódesenvolupament urbanístic previst al Pla general d’ordenaciódesenvolupament urbanístic previst al Pla general d’ordenació. 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. AAAALTERNATIVA 1LTERNATIVA 1LTERNATIVA 1LTERNATIVA 1: : : : DESMANTELLAMENT DE LDESMANTELLAMENT DE LDESMANTELLAMENT DE LDESMANTELLAMENT DE LA SUBESTACIÓ “GARRAFA SUBESTACIÓ “GARRAFA SUBESTACIÓ “GARRAFA SUBESTACIÓ “GARRAF----1” I 1” I 1” I 1” I 

AMPLIACIÓ DE LA SUBEAMPLIACIÓ DE LA SUBEAMPLIACIÓ DE LA SUBEAMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓ “GARRAFSTACIÓ “GARRAFSTACIÓ “GARRAFSTACIÓ “GARRAF----2”2”2”2”    

L’alternativa 1 consisteix en fer la transformació 110-25 kV a la subestació “Garraf-2”. Per 
tant, no caldria realitzar la modificació puntual de l’article 268 de les normes urbanístiques del 
PGO ni canviar la qualificació urbanística de la parcel·la 25, polígon 6, i es mantindria la 
proposta de desmanteldesmanteldesmanteldesmantellament i restauració de la parcel·la d’emplaçament de la subestació lament i restauració de la parcel·la d’emplaçament de la subestació lament i restauració de la parcel·la d’emplaçament de la subestació lament i restauració de la parcel·la d’emplaçament de la subestació 
“Garraf“Garraf“Garraf“Garraf----1”1”1”1” prevista al Pla especial d’ordenació de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves 
línies de transport vigent. 

Aquesta alternativa, a diferència de l’alternativa 0, permetria cobrir les necessitats elèctriques 
previstes pels sectors de desenvolupament previstos pel Pla general d’ordenació. 

L’ampliació prevista tindria una superfície de l’ordre de 2.000 m2 i es es faria al nord de la 
subestació “Garraf-2”, tal com es mostra a la figura següent: 
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 Alternativa 1. Ampliació de la SE “Garraf-2” 

 

La futura ampliació es faria al nord de la subestació “Garraf-2” donades les característiques 
constructives de la subestació existent. La sala GIS de 110kV només pot ser ampliada en 
aquesta direcció, ja que hauria de ser continuació de l’actual. Les zones dels transformadors 
haurien de continuar la mateixa línea que els actuals per la disposició de l’aparamenta i 
equips accessoris que tenen i que haurien de connectar-se amb la sala GIS de 110kV 
existent. Així, l’ampliació comportaria un    increment de l’ocupació del sòl sobre sòls de increment de l’ocupació del sòl sobre sòls de increment de l’ocupació del sòl sobre sòls de increment de l’ocupació del sòl sobre sòls de 
protecció natural i paisatgísticaprotecció natural i paisatgísticaprotecció natural i paisatgísticaprotecció natural i paisatgística (clau 23 del PGO), on la topografia té un pendent important, fet 
que obligaria a realitzar moviments de terramoviments de terramoviments de terramoviments de terra per modificar talussos i explanacions amb el 
conseqüent impacte sobre el paisatge. 

D’altra banda, cal tenir en compte, que per atendre el mercat, a banda de fer la nova 
transformació 110-25 kV, caldria estendre, d’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic 
signada el 21 de març de 2013 (veure annex III.3), nous circuits de mitja tensió a 25 kV 
(mínim de 10 circuits). Si desaparegués la SE “Garraf-1” i aquesta nova transformació 
s’instal·lés a la SE “Garraf-2”, com a mínim 7 d’aquests nous circuits de mitja tensió a 25 kV 
caldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista C----32323232, atès que el planejament preveu el 
desenvolupament majoritàriament al sud de l’autopista. Els creuaments de les LMT tindrien 
implicacions, a més de paisatgístiques, degut a l’impacte visuall’impacte visuall’impacte visuall’impacte visual, també econòmiques, pel 
sobrecostsobrecostsobrecostsobrecost, que recau per part dels demandants del subministramentper part dels demandants del subministramentper part dels demandants del subministramentper part dels demandants del subministrament. 

Pel que fa a la xarxa d’alta tensió, d’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic, la 
concentració de les instal·lacions de la SE “Garraf-1” a la SE “Garraf-2”, logísticament 
comportaria la necessitat d’implantar en els terrenys annexes a la mateixa els oportuns 
suports de final de línia per donar sortida a les noves línies d’alta tensió. Aquests suports, 
donat l’esforç que haurien de suportar, serien un 300% més grans que les torres comuns 
d’alineació, per la qual cosa l’impacte paisatgístic que comportaria seria de gran abast. 

Amb l’alternativa 1 caldria ajustar i ampliar l’àmbit el Pla especial per permetre l’ampliació de 
la SE “Garraf-2”. 

 

±

0 20 40 6010
m

Alternativa 1
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5.4.5.4.5.4.5.4. ALTERNATIVA 2: ALTERNATIVA 2: ALTERNATIVA 2: ALTERNATIVA 2: MANTENIMENT I AMPLIAMANTENIMENT I AMPLIAMANTENIMENT I AMPLIAMANTENIMENT I AMPLIACIÓ DE LA SUBESTACIÓCIÓ DE LA SUBESTACIÓCIÓ DE LA SUBESTACIÓCIÓ DE LA SUBESTACIÓ    “GARRAF“GARRAF“GARRAF“GARRAF----1111””””    

L’alternativa 2 consisteix en mantenir la subestació “Garraf-1”, que actualment és un nus de 
110 kV, sense transformació, en el seu emplaçament actual i ampliar-la per acollir la 
transformació 110-25 kV necessària.  

Aquesta alternativa, a diferència de l’alternativa 0 i igual que l’alternativa 1, permetria cobrir les 
necessitats elèctriques previstes pels sectors de desenvolupament previstos pel Pla general 
d’ordenació. 

L’ampliació prevista tindria una superfície de l’ordre de 2.000 m2 i es es faria al sud de la 
subestació “Garraf-1”, tal com es mostra a la figura següent: 

Proposta d’ampliació de la SE “Garraf-1” 

 

 

En el sector de Mas Galceran, on s’ubica la subestació “Garraf-1”, ja existeixen línies 
elèctriques de 110 kV, xarxa a la qual ha de connectar la nova transformació a mitja tensió 
necessària. Per tant, és evident que la subestació acompleix amb els requisits necessaris. A 
més, cal tenir en compte que la SE “Garraf-1” és una instal·lació ja construïda i poc visible, 
que en cas d’ampliar-se no requereix que es modifiqui la xarxa elèctrica d’alta tensió. 

Aquesta alternativa, comparant-la amb l’alternativa 1, evitaria nous creuamentsevitaria nous creuamentsevitaria nous creuamentsevitaria nous creuaments de línies 
elèctriques aèries de mitja tensió a 25 kV. Segons l’Addenda del conveni urbanístic signada el 
21 de març de 2013 (veure annex III.3) evitaria el creuament de 7 dels 10 circuits previstos 
sobre l’autopista C-32, que se sumarien als nous creuaments de línies aèries d’alta tensió a 
110 kV (2 circuits). 

A més, en aquest cas la sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterrada, cap als sectors 
de desenvolupament previst pel planejament, cap al sud de l’autopista, reduint les esteses  
aèries que serien necessàries en cas de creuar l’autopista. 

D’altra banda, el manteniment i ampliació de la SE “Garraf-1” evitaria evitaria evitaria evitaria les les les les noves ocupacions noves ocupacions noves ocupacions noves ocupacions 
sobre la clau 23sobre la clau 23sobre la clau 23sobre la clau 23 del PGO (sòl de protecció natural i paisatgística) que serien necessàries si 
s’optés per l’alternativa 1, ja que s’afectaran sòls de valor agrícola amb menor interès 
ambiental. 

±
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Alternativa 2
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La subestació “Garraf-1”, però, actualment no compleix amb el planejament vigent, ja que 
s’ubica sobre la Clau 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) del PGO vigent, on no s’admet l’ús 
de Serveis tècnics amb gran consum de sòl (article 259). Tot i així, l’àmbit d’emplaçament de 
la SE actualment no té els valors paisatgístics atribuïbles a la clau 18b, pel que es considera 
que per dur a terme l’alternativa 2 la millor opció seria realitzar els canvis en el planejament 
urbanístic necessaris per admetre el seu manteniment en la ubicació actual. 

Per mantenir la subestació Garraf-1 en l’emplaçament actual, l’informe que la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre en data 23 de juliol de 2013 especifica que 
cal qualificar la parcel·la corresponent a sòl de valor agrícola, clau 18, atès que és la clau de 
sòl no urbanitzable del Pla general d’ordenació que no disposa de protecció i en la qual ja 
s’admet aquest ús de forma justificada. També indica que, per fer-ho, cal modificar i justificar 
acuradament que el canvi de qualificació d’una parcel·la de sòl no urbanitzable no es troba 
en cap dels supòsits de revisió definits pel TRLU, i que la clau 18b inclou sòls no protegits per 
la legislació sectorial. 

En base a aquesta situació, l’alternativa 2 implicaria la modificació del redactat de l’article 268 
de les normes urbanístiques del PGO. Així seria possible canviar la qualificació urbanística de 
la parcel·la 25 del polígon 6 del cadastre de Vilanova i la Geltrú, passant de clau 18b a 18, i el 
manteniment i ampliació de la instal·lació seria compatible el planejament urbanístic 
municipal. 

El Pla especial d’ordenació de l’espai de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de 
transport, també s’hauria de modificar per tal d’admetre el manteniment i l’ampliació de la 
subestació. 

    

5.5.5.5.5.5.5.5. CCCCOMPARATIVAOMPARATIVAOMPARATIVAOMPARATIVA    DE LES ALTERNATIVESDE LES ALTERNATIVESDE LES ALTERNATIVESDE LES ALTERNATIVES    

En la taula següent s’indiquen els aspectes que marquen les diferències entre els alternatives 
considerades: 

PrincPrincPrincPrincipals aspectes de la propostaipals aspectes de la propostaipals aspectes de la propostaipals aspectes de la proposta    Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0    Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1Alternativa 1    Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2Alternativa 2    

Permet cobrir les necessitats elèctriques, garantint el 
desenvolupament urbanístic previst pel planejament 
urbanístic vigent 

No  Si Si  

Requereix estendre nous circuits a 25 kV necessaris 
sobre l’autopista C-32 No  Si  No 

Suposa noves ocupacions de sòl sobre la clau 23 del 
PGO (sòl de protecció natural i paisatgística) No  Si  No  

Implica el desmantellament de la subestació “Garraf-1” i 
restauració de sòls ocupats per infraestructures 
elèctriques sobre clau 18b 

Si  Si  No 

Necessitat d’instal·lar nous suports de LAT, incrementant 
l’impacte paisatgístic Sí Si  No  

Requereix de la modificació puntual del PGO No No Si 

Requereix de la modificació del Pla especial d’ordenació 
de les SSEE “Garraf-1” i “Garraf-2” i les seves línies de 
transport 

No Si Si 

Proposta vàlida segons la Comissió Territorial 
d’Urbanisme - - Si 
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5.6.5.6.5.6.5.6. JUSTIFICACIÓ DE L’ELJUSTIFICACIÓ DE L’ELJUSTIFICACIÓ DE L’ELJUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIECCIÓ DE L’ALTERNATIECCIÓ DE L’ALTERNATIECCIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADAVA SELECCIONADAVA SELECCIONADAVA SELECCIONADA    

Tal com s’ha descrit els apartats anteriors, la subestació de transformació elèctrica 110/25 kV 
existent al municipi (SE La Geltrú) actualment atén les necessitats de subministrament elèctric 
de la ciutat. Ara bé, per atendre noves necessitats vinculades al ple desenvolupament dels 
subministraments dels nous sectors del Pla general, es requereix de 3 nous transformadors, 
que s’han d’ubicar, o bé en una nova instal·lació, o bé en alguna de les subestacions 
existents al terme municipal. 

D’altra banda, d’acord amb el planejament vigent (Pla general d’ordenació de Vilanova i la 
Geltrú i Pla especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf I” i “Garraf II” i les 
seves línies de transport) i els convenis urbanístics formalitzats entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i Endesa Distribución Eléctrica, SL, l’actual subestació “Garraf-1”, construïda com a 
instal·lació temporal en base a l’article 48 de la Llei 2/2002, havia de ser desmantellada en un 
termini màxim de 10 anys a comptar des de la data de signatura de l’acord. 

La SE “Garraf-1” actualment acompleix amb una funció elèctrica fonamental per a la correcta 
distribució elèctrica de la xarxa de 110 kV del Garraf, consistent en la capacitat 
d’interconnectar segons les necessitats d’explotació de cada moment les diferents línies 
associades, permetent així regular els fluxes de càrrega necessaris per mantenir l’adient 
qualitat de servei. A la citada subestació conflueixen les línies que distribueixen l’energia a les 
subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca del Penedès), La Geltrú, Sant Pere de 
Ribes i Sant Boi.  

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una eliminació de la 
SE “Garraf-1”. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 110 kV entre l’actual SE 
“Garraf-2” (al costat muntanya de l’autopista) i la SE “Garraf-1” (al costat mar de l’autopista). 

Per tant, les alternatives avaluades en el present document han de garantir, per una banda, el 
manteniment de la funcionalitat de distribució elèctrica que actualment realitza la subestació 
“Garraf-1” i, per l’altra, el subministrament dels nous sectors de desenvolupament previstos 
pel Pla General. 

En aquest sentit, a continuació s’argumenten els diferents motius que porten a escollir 
l’alternativa més adient: 

1.- L’alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) alternativa 0 (Mantenir el planejament vigent) queda descartada donat que no permet 
cobrir les necessitats elèctriques de Vilanova i la Geltrú, impossibilitant el 
desenvolupament urbanístic previst al Pla general d’ordenació. 

2.- La subestació a 110/25 subestació a 110/25 subestació a 110/25 subestació a 110/25 kV La GeltrúkV La GeltrúkV La GeltrúkV La Geltrú, on actualment es realitza la transformació de 110 a 
25 kV al municipi no pot ser ampliadano pot ser ampliadano pot ser ampliadano pot ser ampliada, d’acord amb allò establert a la Llei 18/2008, del 23 
de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric i el model de planificació 
de la xarxa que té Endesa per una subestació alimentada a 110 kV. 

3.- Cap de les altres subestacionsaltres subestacionsaltres subestacionsaltres subestacions existents actualment a Vilanova i la Geltrú no és possible 
instal·lar-hi els tres transformadors necessaris, fet que implica necessàriament la necessàriament la necessàriament la necessàriament la 
construcció d’una novaconstrucció d’una novaconstrucció d’una novaconstrucció d’una nova    subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de subestació dins el terme municipal i, per tant, la necessitat de 
buscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquestabuscar un nou emplaçament per aquesta, o bé l’ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions ampliació d’alguna de les subestacions 
existentsexistentsexistentsexistents. 

4.- Es descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestacióEs descarta la construcció d’una nova subestació dins el terme municipal pels motius 
següents: 

a. L'article 90.5.a del Pla general d’ordenació estableix que "No s'admetran nous 
corredors per a línies de voltatge igual o superior a 110 kV", pel que una nova 
subestació s’hauria situar directament sota o molt propera al traçat de les línies de 
110 kV que existeixen actualment. 

b. Al desmantellar la subestació de distribució “Garraf-1” seria necessari mantenir la 
seva funció elèctrica de distribució de la xarxa de 110 kV del Garraf, pel que caldria 
reajustar les línies que hi conflueixen. Així, seria necessària l’estesa de noves línies 
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en paral·lel a les existents pels corredors ja definits, o bé l’estesa de nous circuits 
per les traces actuals. 

c. En ubicar la nova subestació prop de l’actual    L/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV Garraf----1111----Sant Pere Ribes / Sant Pere Ribes / Sant Pere Ribes / Sant Pere Ribes / 
GarrafGarrafGarrafGarraf----1111----Sant Boi o la L/110 kV GaSant Boi o la L/110 kV GaSant Boi o la L/110 kV GaSant Boi o la L/110 kV Garrafrrafrrafrraf----1111----Geltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / GarrafGeltrú / Garraf----1111----AltafullaAltafullaAltafullaAltafulla, per minimitzar 
els canvis en la xarxa de 110 kV, caldria que es trobés en un lloc pròxim a l’actual 
SE “Garraf-1”. En aquest entorn, l’emplaçament de la SE existent és proper al sòl 
urbà i, per tant, és millor envers possibles altres indrets que farien necessària 
l’estesa de línies de 25 kV de major longitud. Una possible ubicació cap a l’oest del 
terme municipal, on el traçat a 110 kV també es troba pròxim al sòl urbà suposaria 
majors canvis en la reconfiguració de la xarxa a 110 kV. 

d. Si es situés la SE prop de l’actual    L/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV GarrafL/110 kV Garraf----MojaMojaMojaMoja, aquesta s’hauria de situar 
en SNU, sobre la clau 23 (sòl de protecció natural i paisatgística) i en terrenys amb 
orografia abrupte. A més, s’allunyaria del sòl urbà, fent necessari estendre línies 
elèctriques de 25 kV per tal de donar el subministrament als desenvolupaments 
previstos pel PGO. 

e. La construcció d’una nova subestació suposa necessàriament l’ocupació de nous ocupació de nous ocupació de nous ocupació de nous 
sòls sòls sòls sòls amb una superfície superior a la de la subestació “Garraf-1” existent, ja que 
aquesta hauria d’assumir la seva funció de distribució i, a més, la nova 
transformació prevista. 

5.- L’ampliació d’una infraestructura existent evitarà les problemàtiques descrites en el punt 
anterior, pel que les alternatives que s’avaluen en aquest capítol són d’ampliació de d’ampliació de d’ampliació de d’ampliació de 
subestacions existentssubestacions existentssubestacions existentssubestacions existents. Concretament, l’alternativa 1 alternativa 1 alternativa 1 alternativa 1 planteja el desmantellament de la SE 
“Garraf-1” i ampliació de la SE “Garraf-2”, i l’alternativa 2alternativa 2alternativa 2alternativa 2 el manteniment i ampliació de la 
SE “Garraf-1”: 

a. L’alternativa 1 implicaria desmantellar la subestació “Garraf-1” i restaurar la 
parcel·la del seu emplaçament, però comportaria un increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del increment de l’ocupació del 
sòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgísticasòl sobre sòls de protecció natural i paisatgística (clau 23 del PGO), amb 
moviments de terra per creació de talussos i excavacions. Per contra, l’alternativa 2 
mantindria la SE “Garraf-1” en sòls de valor agrícola amb menor interès ambiental. 

b. Si desaparegués la SE “Garraf-1” i aquesta nova transformació s’instal·lés a la SE 
“Garraf-2”, com a mínim 7 dels nous circuits de mitja tensió a 25 kV previstos 
d’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic signada el 21 de març de 2013, 
caldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista Ccaldria estendre’ls creuant l’autopista C----32323232, atès que el planejament preveu el 
desenvolupament majoritàriament al sud de l’autopista. Aquests se sumarien als 
nous creuaments de línies aèries d’alta tensió a 110 kV (2 circuits). 

c. Els creuaments de les LMT tindrien implicacions, a més de paisatgístiques, degut a 
l’impacte visuall’impacte visuall’impacte visuall’impacte visual, també econòmiques, pel sobrecostsobrecostsobrecostsobrecost, que recau per part dels per part dels per part dels per part dels 
demandants del sudemandants del sudemandants del sudemandants del subministramentbministramentbministramentbministrament. 

d. Amb l’alternativa 2 la sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterradala sortida de les línies de mitja tensió seria soterrada, cap als 
sectors de desenvolupament previst pel planejament, cap al sud de l’autopista, 
reduint les esteses aèries que serien necessàries en cas de creuar l’autopista.  

e. D’acord amb l’Addenda del conveni urbanístic, la concentració de les instal·lacions 
de la SE “Garraf-1” a la SE “Garraf-2”, comportaria la necessitat d’implantar, en els 
terrenys annexes a la mateixa, un suports de final de línia per donar sortida a les 
noves línies d’alta tensió que, donat l’esforç que haurien de suportar, serien un 
300% més grans que les torres comuns d’alineació, amb el conseqüent increment 
de l’impacte paisatgístic. 

f. La SE “Garraf-1” és una instal·lació ja construïda i poc visible, que en cas 
d’ampliar-se no requereix que es modifiqui la xarxa elèctrica d’alta tensió. 
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En base a tot l’indicat, mmmmantenir i ampliar la subestació “Garrafantenir i ampliar la subestació “Garrafantenir i ampliar la subestació “Garrafantenir i ampliar la subestació “Garraf----1” és la millor alternativa1” és la millor alternativa1” és la millor alternativa1” és la millor alternativa, ja 
que es tracta de l’opció més lògica des dels punts de vista tècnic, urbanístic, econòmic, 
ambiental i paisatgístic. 

A més, cal tenir en compte que l’informe que va emetre, en data 23 de juliol de 2013, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTU), considera que atès que es justifica que 
és necessària una tercera estació transformadora per donar servei al municipi, es considera 
més adient admetre l’estació Garraf-1 que no desmantellar-la i construir-ne una de nova. Per 
la seva banda, en el document de referència emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Barcelona (OTAA) el 26 de juliol de 2013, s’indica que atenent la necessitat, 
segons la justificació realitzada en la documentació, d’augmentar la dotació d’energia 
elèctrica en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, es valora positivament el manteniment 
de la infraestructura existent en detriment de fer noves ocupacions de sòl. 

L’alternativa 2 (manteniment i ampliació de la subestació “Garrafalternativa 2 (manteniment i ampliació de la subestació “Garrafalternativa 2 (manteniment i ampliació de la subestació “Garrafalternativa 2 (manteniment i ampliació de la subestació “Garraf----1”)1”)1”)1”),l’alternativa 
seleccionada, s’adequa a la proposta de la CTU, modificant l’article 268 del PGO i canviant la 
qualificació de la parcel·la on s’ubica la subestació “Garraf-1”. 
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6.6.6.6. DESCRIPCIÓ DE LES CADESCRIPCIÓ DE LES CADESCRIPCIÓ DE LES CADESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQRACTERÍSTIQUES BÀSIQRACTERÍSTIQUES BÀSIQRACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA PROPOSTA UES DE LA PROPOSTA UES DE LA PROPOSTA UES DE LA PROPOSTA 

D’ORDENACIÓD’ORDENACIÓD’ORDENACIÓD’ORDENACIÓ    

 

6.1.6.1.6.1.6.1. MODIFICACIÓ DE L’ARTMODIFICACIÓ DE L’ARTMODIFICACIÓ DE L’ARTMODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 268ICLE 268ICLE 268ICLE 268    

La modificació puntual del PGO preveu modificar l’apartat C de l’article 268 del planejament 
vigent, que actualment és: 

Article 268. Sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) 

(...) 

C. ALTRES CONDICIONS: 

La modificació d’aquesta qualificació no podrà fer-se a través de Modificació Puntual del 
PGO, i únicament la Revisió del PGO podrà autoritzar-la mitjançant l’oportuna justificació. 

 

 

Amb la modificació puntual del PGO l’apartat c) de l’article 268 quedarà redactat de la 
següent manera: 

Article 268. Sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) 

(...) 

C. ALTRES CONDICIONS: 

La modificació d’aquesta qualificació podrà fer-se a través de Modificació Puntual del PGO, 
seguint-se la tramitació prevista legalment, només en els següents casos: 

a) Requalificacions puntuals degudes a reajustaments justificats de límits de sectors de 
sòl urbanitzable en el moment del desenvolupament del seu PPO, en els termes 
previstos pels articles 5.4 i 11 d’aquest PGO. 

b) Quan la modificació puntual es justifiqui per la redefinició de la delimitació de l’àmbit 
protegit, en raó de la pèrdua dels valors paisatgístics naturals per influència de 
l’impacte derivat de noves infraestructures i actuacions per part d’administracions 
supramunicipals, sobrevingudes i no previstes en el planejament general, i sempre 
que de la redefinició de límits no en resulti una disminució dels valors paisatgístics del 
conjunt de l’àmbit protegit. 

c) Quan la modificació puntual d’aquesta qualificació no comporti l’adopció de nous 
criteris respecte a l’estructura general i orgànica del territori o el model d’ordenació o 
de classificació del sòl preestablerts, en aquells supòsits que no estiguin reservats 
expressament per la legislació urbanística per al procediment de revisió. 
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6.2.6.2.6.2.6.2. CANVI DE CLAUCANVI DE CLAUCANVI DE CLAUCANVI DE CLAU    18181818bbbb    A 18 A LA PARCEL·LA A 18 A LA PARCEL·LA A 18 A LA PARCEL·LA A 18 A LA PARCEL·LA 25 DEL POLÍGON 625 DEL POLÍGON 625 DEL POLÍGON 625 DEL POLÍGON 6    

En la parcel·la 25 del polígon 6 del cadastre de Vilanova i la Geltrú, la clau 18b (sòl agrari de 
valor paisatgístic) del PGO es requalifica com a clau 18 (sòl de valor agrícola), ja que en 
aquesta s’admet de forma justificada l’ús de serveis tècnics amb gran ocupació de sòl. Per 
tant, s’admet el manteniment de la subestació “Garraf-1” en el seu emplaçament actual. 

 
Canvi de qualificació de la clau 18b en la parcel·la d’emplaçament de la SE Garraf-1 

 

 

Planejament vigentPlanejament vigentPlanejament vigentPlanejament vigent Planejament proposatPlanejament proposatPlanejament proposatPlanejament proposat

Àmbit de la modificació puntual del PGO

18 - Sòl de valor agrícola

18b - Sòl agrari de valor paisagístic

20 - Protecció i servituds

Qualificació canviada
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1.1.1.1. ARTICLES MODIFICATSARTICLES MODIFICATSARTICLES MODIFICATSARTICLES MODIFICATS    

 

Article 268. Sòl agrari de valor paisatgístic (clau 18b) 

A. DEFINICIÓ 

Comprèn els terrenys agrícoles i forestals que a més del contingut de l’article 265, les seves 
condicions naturals i paisatgístiques han de ser objecte d’especial protecció, impedint-se les 
actuacions que puguin perjudicar els seus valors. Es regeix pels paràmetres dels articles 266 i 
267 amb les limitacions que segueixen. 

B. CONDICIONS D’ÚS I EDIFICACIÓ 

1. Els usos queden limitats per les disposicions de l’article 259. 

2. Les edificacions o instal·lacions rurals aïllades, dintre de les limitacions establertes per la 
normativa legal específica sobre la matèria, i comptant amb l’autorització dels Organismes 
competents i la preceptiva llicència municipal, podran autoritzar-se quan la superfície de la 
parcel·la no sigui inferior a les 3 ha. La seva alçada total no superarà els 7,00 m. 

3. En qualsevol cas, resten prohibits: 

a) els coberts de superfície major de 500 m2, per cada 30.000 m2 de superfície de la 
finca. 

b) els hivernacles de superfície major de 3.000 m2 per cada 30.000 m2 de superfície de 
la finca. No obstant, podran situar-se més d’un dels elements abans dits dintre d’una 
mateixa finca sempre que: 

- En el cas dels coberts, l’ocupació no superi l’1% de la finca, i la distància entre ells 
sigui major de 10 m. 

- En el cas dels hivernacles, l’ocupació no superi el 10% de la finca, i la distància entre 
ells sigui major de 25 m. 

C. ALTRES CONDICIONS: 

La modificació d’aquesta qualificació podrà fer-se a través de Modificació Puntual del PGO, 
seguint-se la tramitació prevista legalment, només en els següents casos: 

a) Requalificacions puntuals degudes a reajustaments justificats de límits de sectors de 
sòl urbanitzable en el moment del desenvolupament del seu PPO, en els termes 
previstos pels articles 5.4 i 11 d’aquest PGO. 

b) Quan la modificació puntual es justifiqui per la redefinició de la delimitació de l’àmbit 
protegit, en raó de la pèrdua dels valors paisatgístics naturals per influència de 
l’impacte derivat de noves infraestructures i actuacions per part d’administracions 
supramunicipals, sobrevingudes i no previstes en el planejament general, i sempre 
que de la redefinició de límits no en resulti una disminució dels valors paisatgístics del 
conjunt de l’àmbit protegit. 

c) Quan la modificació puntual d’aquesta qualificació no comporti l’adopció de nous 
criteris respecte a l’estructura general i orgànica del territori o el model d’ordenació o 
de classificació del sòl preestablerts, en aquells supòsits que no estiguin reservats 
expressament per la legislació urbanística per al procediment de revisió. 
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T E R R I T O R I A L  T E R R I T O R I A L  T E R R I T O R I A L  T E R R I T O R I A L  D ’ U R B A N I S M E  D E  D ’ U R B A N I S M E  D E  D ’ U R B A N I S M E  D E  D ’ U R B A N I S M E  D E  

B A R C E L O N A  B A R C E L O N A  B A R C E L O N A  B A R C E L O N A      
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L E S  F I N Q U E S  A F E C T A D EL E S  F I N Q U E S  A F E C T A D EL E S  F I N Q U E S  A F E C T A D EL E S  F I N Q U E S  A F E C T A D E SSSS         

 

 

(La certificació registral de la finca núm 33.992 ha estat sol.licitada a 4 d’agost 2014 al 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú)



ANNEXOS 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per modificar l’article 268  

de les seves normes urbanístiques i per modificar la qualificació urbanística  
de la parcel·la 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrú 

 
 

 
 Ref. 210.005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I II I II I II I I . 6  F I T X A  C A D A S T R A L  P. 6  F I T X A  C A D A S T R A L  P. 6  F I T X A  C A D A S T R A L  P. 6  F I T X A  C A D A S T R A L  P A R C E L ·A R C E L ·A R C E L ·A R C E L · L A  L A  L A  L A  

2 5  ( P O L  6 )2 5  ( P O L  6 )2 5  ( P O L  6 )2 5  ( P O L  6 )     

 

  



ANNEXOS 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per modificar l’article 268  

de les seves normes urbanístiques i per modificar la qualificació urbanística  
de la parcel·la 25, polígon 6, de Vilanova i la Geltrú 

 
 

 
 Ref. 210.005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I .I I I .I I I .I I I . 7777     J U S T I F I C A C I Ó  D E L  P U NJ U S T I F I C A C I Ó  D E L  P U NJ U S T I F I C A C I Ó  D E L  P U NJ U S T I F I C A C I Ó  D E L  P U N T  1 .T  1 .T  1 .T  1 . cccc .  .  .  .  

D E  LD E  LD E  LD E  L ’’’’ A R T I C L E  9 9  D E L  T R L U CA R T I C L E  9 9  D E L  T R L U CA R T I C L E  9 9  D E L  T R L U CA R T I C L E  9 9  D E L  T R L U C     

 

 

 





PLÀNOLS 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per modificar l’article 268  
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PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

I.1. Emplaçament 

I.2. Planejament municipal vigent (Usos globals del SNU) 

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

O.1. Planejament proposat 

 

 

 


