
5. Àrea d’estudi 
 
L’àrea d’estudi es troba ubicada a la porció meridional de la Serralada Litoral Catalana, 
on es troba el massís del Garraf. La part costanera d’aquest massís està inclosa en la 
comarca del Garraf, que separa el Baix Llobregat del Baix Penedès.  
 

 
Fig 7. Mapa comarcal del Garraf © Google maps. 

 

La zona definida per a l’estudi d’impacte és un rectangle de 10.86 km de llarg i 6.93 km 
d’ample que segueix el traçat de la carretera C-31 pel massís del Garraf entre Port 
Ginesta i el municipi de Sitges. Dins d’aquests límits hi coexisteixen  la carretera C-31, 
l’autopista C-32, diverses explotacions mineres, una planta cimentera, el municipi de  
Garraf i zones protegides del parc del Garraf. 
 

 
Fig 8. Zona del Garraf, l’àrea d’estudi està ressaltada en groc. 
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La carretera C-31 s’estén pel litoral del massís en forma de carretera sinuosa amb 
desnivells moderats coneguda amb el nom de “Les costes  de Garraf”, uneix els 
municipis de Castelldefels i Sitges, que estan separats pel massís del Garraf. L’autopista 
C-32 és la via ràpida alternativa a la carretera C-31, creua el massís mitjançant diversos 
túnels i viaductes seguint un traçat paral·lel a la costa. La resta de territoris inclosos en 
la zona d’estudi es troben definits i classificats dins el “Pla especial de protecció del 
medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf”, que regula i ordena aquests 
territoris. 
 
Aquest pla, aprovat el 24 de Maig i 16 de Desembre de 1986 i modificat als anys 1995 i 
2001, omple la manca de legislació existent al parc natural del Garraf. Aquest parc, a 
diferència de la resta de parcs catalans, no té una lleig pròpia que el reguli. Fet 
probablement degut a la presència d’explotacions mineres, industries i abocadors. El Pla 
defineix diferents zones en funció de les seves característiques: 
 

− Zones d’interés natural, integrades per sòls ocupats per espècies 
predominantment arbòries o arbustives, no característiques del conreu agrícola, i 
els prats, erms, codines, cingles i altres components del paisatge natural. 
Constitueixen la major part dels terrenys pels que passa la carretera C-31, 
quedant els diferents trams separats per algunes zones d’explotació industrial. 

 
− Zones agrícoles, formades per sòls destinats prioritàriament a l’activitat agrícola, 

que ho han estat fins a l’actualitat, o que presenten les característiques 
necessàries per al desenvolupament de l’agricultura. La seva presència no és 
molt important ja que la rendibilitat d’aquestes explotacions no és important. 

 
− Zones d’alt interés ecològic i paisatgístic, que la formen els terrenys que han 

d’esser objecte d’especial protecció per contenir ecosistemes, formacions, 
comunitats o espècies de gran interés o que són especialment fràgils i 
vulnerables a l’erosió del sòl o a la degradació dels valors botànics, faunístics, 
hidrològics o paisatgístics existents. Aquestes zones es troben allunyades de la 
costa, s’hi inclouen avencs i dolines, molt vulnerables a la erosió per tractar-se 
de fenòmens de tipus Càrstics, elements arqueològics i espais naturals que no 
han patit actuacions de l’home en cap sentit. 

 
− Zones de tractament especial, comprèn els sectors que han patit o pateixen un 

procés de degradació provocat pel desenvolupament d’usos i activitats 
incompatibles amb les finalitats del Pla especial de protecció del medi físic. 
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Aquests terrenys es classifiquen en dos tipus, les zones d’abocador i les zones 
d’explotació minera. Tant l’abocador del Garraf com les diferents explotacions 
mineres portades a terme per diverses companyies condicionen el relleu del 
massís.  

 
 
 
 
 

27



 

28




