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 Al·legacions a la modificació del Pla General núm 28. 

Regulació de usos en sòl no urbanitzable no especialment 

protegit i delimitació de les àrees arqueològiques.  
  

 

 

 Benvolguda alcaldessa, 

 

 Vista l’aprovació inicial en data 3 d’octubre de 2022 de la modificació puntual número 

28 del PGOU per la regulació dels usos en el sòl no urbanitzable no especialment protegit 

passem a formular les següents al·legacions. 

 

1. ANTECEDENTS 

 L’any 2007 es van iniciar els treballs per la modificació puntual número 9 del PGOU  

per la regulació dels usos del sòl no urbanitzable no especialment protegit, aprovada 

definitivament l’any 2012. Per tant, ens trobem ara davant una modificació d’una modificació 

prou recent, de només 10 anys de vigència, temps durant el qual no hi ha hagut voluntat de 

desenvolupar-la.  

 

2. INFORMACIÓ, PUBLICITAT I PARTICIPACIÓ 

 

a) En la modificació número 9 aprovada en el 2012 sobre els usos del no urbanitzable, 

hi va haver un procés de participació important amb diverses sessions informatives 



 
 

obertes a tothom, especialment a propietaris forestals i agrícoles del poble. 

També, es van establir tres mesos d’informació pública durant el qual es van 

presentar un nombre considerable d’al·legacions. A la proposta actual únicament 

s’han donat els 45 dies mínims que estableix la llei. Iniciada aquesta exposició el 

dia 27 d’octubre, no és fins al dia 20 de desembre que es soluciona per part dels 

serveis tècnics un error en la documentació, i que impedia la seva lectura de forma 

correcta (veure annex 1). És del tot viable i necessari, amb una modificació tan 

rellevant sobre la taula, establir un temps d’exposició pública molt superior. Al 

respecte, resulta imprescindible establir un període de pròrroga pels mateixos dies 

en què la documentació no era accessible atès que ha generat una situació 

d’indefensió, prohibida en l’article 24.1 de la Constitució Espanyola, i en la que no 

poden incórrer ni els tribunals ni les administracions públiques- L’article 48.2 de la 

Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques considera que la indefensió és un defecte de forma que 

comporta que l’acte administratiu sigui anul·lable 

 

b) Respecte de la Llei d’Urbanisme (2010) cal comentar que en l’informe jurídic no fa 

referència a l’articulat sobre participació, que considerem del tot important. 

Almenys de l’article 8, creiem necessari fer constar el següent: 

1. Se garantizan y se tienen que fomentar los derechos de iniciativa, de 

información y de participación de la ciudadanía en los procesos urbanísticos de 

planeamiento y de gestión. 

2. Los ayuntamientos pueden constituir voluntariamente consejos asesores 

urbanísticos, como órganos locales de carácter informativo y deliberativo, a los 

efectos establecidos por el apartado 1. 

4. Todo el mundo tiene derecho a obtener de los organismos de la 

administración competente los datos certificados que les permitan asumir sus 

obligaciones y el ejercicio de la actividad urbanística. 

5. La ciudadanía tiene derecho a consultar y ser informada sobre el 

contenido de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos y, a 

estos efectos: 



 
 

a) En la información pública de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, conjuntamente con el plan, se ha de exponer un documento 

comprensivo de los extremos siguientes: 

Primero. Plano de delimitación de los ámbitos sujetos a suspensión de 

licencias y de tramitación de procedimientos, y concreción del plazo de 

suspensión y del alcance de las licencias y tramitaciones que se suspenden. 

Segundo. Un resumen del alcance de sus determinaciones y, en caso de que 

se trate de la revisión o modificación de un instrumento de planeamiento 

urbanístico, plano de identificación de los ámbitos en los que la ordenación 

propuesta altera la vigente y resumen del alcance de esta alteración. 

b) Hay que garantizar el acceso telemático al contenido íntegro de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes. 

c) Hay que dar publicidad por medios telemáticos de la convocatoria de 

información pública en los procedimientos de planeamiento y gestión 

urbanísticos y de los acuerdos de aprobación que se adopten en su tramitación. 

d) Se desarrollan por reglamento las formas de consulta y divulgación de 

los instrumentos urbanísticos y los medios de acceso de la ciudadanía a estos 

instrumentos y la prestación de asistencia técnica para que puedan 

comprenderlos correctamente. 

 

c) La informació que hi ha publicada consta del document del projecte, de 300 

pàgines, el document d’abast i els informes tècnics i jurídics corresponents. Sens 

dubte, una lectura i comprensió de tota la documentació requereix una feina 

important. D’acord amb la llei d’urbanisme citada abans, concretament en el punt 

5.a., s’estableix l’obligatorietat d’elaborar un document comprensiu per facilitar la 

comprensió del que es proposa aprovar. Aquest document no s’ha fet. Al contrari, 

l’informe tècnic diu:  

 

 “En conseqüència, donat el caràcter de la modificació, es considera que 

s’ajusta al contingut previst reglamentàriament. La memòria del document és 

prou succinta i entenedora com per no requerir de Document Comprensiu.”   



 
 

 

 Per tant, no s’està complint amb la legislació vigent. Cal elaborar aquest document 

atès que és exigible a tots els planejaments urbanístics amb independència de la seva 

complexitat, tal i com estableix l’article 8.5.a) del Decret Llei 1/2010, del 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU). 

  

 Com estableix l’article 23.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme, al llarg de la informació pública totes les persones poden 

consultar l’expedient i formular al·legacions. Tanmateix, els dies que la informació ha estat 

inaccessible comporta que no s’ha complert amb el període mínim d’exposició pública 

establert per la normativa.  

 

d) A més, la DIRECTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 

13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en el seu 

punt 17 estableix:  

 

“Por consiguiente, debe fomentarse la participación pública, incluida la de 

asociaciones, organizaciones y grupos y, en particular, la de organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente, 

sin olvidar, entre otras cosas, la educación medioambiental del público.” 

 

També, en el punt 3 de la mateixa directiva, s’estableix que és necessari realitzar:  

 

“e) un resumen no técnico de la información contemplada en las letras a) a d). 

a) una descripción del proyecto que incluya información sobre su 

emplazamiento, diseño y tamaño; (...) 

d) una exposición de las principales alternativas estudiadas por el 

promotor y una indicación de las principales razones de su elección, 

teniendo en cuenta los efectos medioambientales.” 

 

e) L’article 21, en el seu apartat 3, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, estableix: 



 
 

“La documentación sometida a información pública incluirá, asimismo, un 

resumen no técnico del estudio ambiental estratégico.” 

 

 En resum, cal elaborar aquests documents per tal de garantir una informació pública 

que compleixi amb la normativa vigent, garantint així un accés democràtic a la informació.  

 

 

3. VIABILITAT DE LA MODIFICACIÓ 

  

En l’article 5.1. de l’anterior modificació (Vigència, revisió i modificació) s’estableix:  

 

 

 

 

 

 

 D’acord amb el redactat, no ens trobem en aquest supòsit d’una modificació 

d’usos. Entenem que es podria fer una adaptació a la legislació  mediambiental  vigent, 

que és posterior a la modificació inicial (núm. 9). En cap cas, però, aquest article 

estableix el tipus de modificació que es vol pretendre, ja que no garanteix les 

finalitats protectores. Tampoc s’ha iniciat una revisió del POUM ni cap adaptació a 

les legislacions ambientals.  Al respecte, Begues s’integrarà dins del Pla d’Ordenació 

Urbanística Metropolitana com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 31/2010, del 3 

d’agost, de creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

4. PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL 

 

a)  S’està dient en la memòria i en diferents apartats que estem davant un sòl 

urbanitzable no protegit. No és correcte atès que s’ignora el règim establert per la 

Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992 (Hàbitats), la Directiva 



 
 

2009/147/CE, del Parlament i del Consell, de 30 de novembre de 2009 (Aus)  i del 

planejament territorial parcial i especial. Quasi la totalitat del sòl que es pretén 

modificar està protegit per la Xarxa Natura 2000 ,pel Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural Pla d’Espais d’Interès 

Natural (PEIN) i l’Acord GOV/77/2010, de 20 d'abril, pel qual s'aprova 

definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB).  D’acord amb la 

documentació de les dues modificacions (9 i 28), de les 1.629 Ha, que té la zona en 

què es proposa la modificació, 979’4Ha estan delimitades com a espais PEIN i 

Xarxa Natura 2000. Equivalen al 60% de la superfície de la zona suggerida a 

modificar. A més, concretament en la modificació núm. 9, es diu el següent: 

 

 Resulta significatiu que l’article 3 de les Normes Urbanístiques (NU) de la Modificació, 

que tracta el marc jurídic, exclogui qualsevol esment a la normativa i planejament territorial i 

ambiental que tenen un rang jeràrquic superior a un pla d’ordenació urbanística municipal. 



 
 

Després, contradictòriament, els articles 60 i 61 de les NU reconeixen que les 

Muntanyes de l’Ordal pertanyen a la Xarxa Natura 2000 (LIC), Directiva d’Aus (ZEPA) i al 

PEIN, i reconeix que està en tramitació el pla especial de protecció del medi natural i el 

paisatge, tal i com disposa l’article 5 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais  naturals. 

 

Aquesta modificació quedaria invalidada en tot allò que sigui incompatible amb el que 

disposi el pla especial del PEIN. 

 

 

b) A més, cal ressaltar que a nivell local, també hi ha vigents normatives a les que 

caldria fer esment. Una és la modificació del Pla General número 10, “Modificació 

dels usos de la clau (R) del sol no urbanitzable (“Can Térmens”)”, que fa referència 

al canvi d’ús d’una part de la finca de Can Térmens. En aquest espai hi havia la 

previsió de fer un camp de golf i ara és una zona calificada d’activiat de lleure i 

eqüestre. Per tant, aquest canvi d’usos ja esdevé una figura de protecció. Citem a 

continuació els objectius de la modificació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una altra normativa local és el “Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i 

altres edificacions d'interès en sòl no urbanitzable”, que també caldria tenir en 

compte, els objectius dels quals citem a continuació: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, el Pla Especial Urbanístic del Patrimoni, actualment en tràmit, esdevé 

una tercera  figura de protecció que caldria tenir present. Aquestes tres figures de 

protecció esmentades, de nivell local, podrien entrar en contradicció amb la 

proposta de la modificació.  

 

Per tant, es pot afirmar que la totalitat de la zona proposada a modificar està protegida 

en diferents graus. No és correcte plantejar aquesta modificació al·legant que la zona no està 

protegida.  

 

 

5. DELS USOS DE LA MODIFICACIÓ ACTUAL 

 

 5.1. Resepcte dels informes tècnics 

 

 La modificació actual es justifica basant-se en la necessitat de flexibilitzar la suposada 

rigidesa de la modificació anterior. Així, es podran admetre nous usos en aquestes zones, a 

partir dels quals, les propietats en podran treure un major rendiment econòmic. Ara bé, al 

nostre entendre, aquests majors rendiments econòmics no poden estar en contradicció amb 

les normatives de protecció mediambientals. Per tant, no podem estar d’acord amb les 



 
 
afirmacions dels informes tècniques com en els de la memòria de la nova modificació. Per 

exemple, en l’apartat 6 de Valoració de l’informe tècnic, es diu: 

 “Es considera que el document s’ajusta en quan a contingut als paràmetres 

establerts a la L.U. i que la proposta ha de permetre una gestió més àgil del sol no 

urbanitzable, especialment dels qualificats amb Clau ENMG-ZA i ENMG-ZIN en els que, 

amb la regulació actual, es donen contradiccions per a determinats usos i activitats en 

ser la regulació més restrictiva que la dels propis terrenys inclosos dins el perímetre del 

Parc del Garraf”. 

Quin problema hi ha en què aquest espai pugui estar protegit de la mateixa manera, o 

més, que el Parc del Garraf? No mereix aquest espai de Begues una protecció 

mediambiental? És evident, en aquest redactat citat, que l’espai està protegit, tal com també 

hem comentat a l’apartat 4.  

 

5.2. Normatives de protecció del Parc del Garraf i muntanyes de l’Ordal 

 Hi ha una sèrie de normatives del Parc del Garraf que pensem que cal tenir en compte.  

 En primer lloc, cal tenir present que el Parc del Garraf encara conta amb un 

planejament basat en la legislació urbanística (pla especial de protecció del medi físic i del 

paisatge de l’espai natural del Garraf), i que per la seva inclusió al PEIN, ha de dotar-se d’un pla 

especial de protecció del medi natural i el paisatge que contemplarà una restricció d’usos més 

gran que el planejament vigent, tal i com disposa l’article 5 i 16.2 de la Llei 12/1985, de 13 de 

juny. Per tant, quan es fa un a modificació, cal tenir present aquestes qüestions per estalvies 

futurs problemes.  

 En segon lloc, l’article 63 de les Normes Urbanístiques defineix els espais que es troben 

dins del PEIN del Garraf però fora del pla especial de protecció del medi físic.  Al respecte, 

l’aprovació del pla especial de protecció del medi natural del Garraf comportarà comprendre 

aquests espais, i per tant, la modificació del Pla General de Begues no podrà contradir el que 

estableixi, deixant per tant com a ineficaços els articles 64 i següents.  

 En tercer lloc, pel que fa a les muntanyes de l’Ordal, aquestes no compten amb cap pla 

especial i romanen pendent del pla especial de protecció del medi natural i el paisatge.  El Pla 

Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en tramitació, preveu que l’àmbit 

del Pla Director de les Muntanyes del Baix compti amb un planejament supramunicipal de 

protecció, que també el planejament general de Begues haurà de respectar. 



 
 
 En quart lloc, la Disposició Transitòria Primera de les NU és il·legal, atès que la gestió 

dels espais naturals protegits recau en la Generalitat de Catalunya. El pla especial urbanístic 

actual del Parc del Garraf és gestionat per la Diputació, però quan per fi esdevingui Parc 

Natural i compti amb el pla especial previst pel PEIN es formarà probablement un consorci 

amb els diverses administracions, tal i com s’ha acordat al Parc Natural de Collserola. 

 En cinquè lloc, cal tenir present l’article 20 bis de la Llei 12/1985, el que comporta que 

els espais del PEIN i Xarxa Natura 2000 del Garraf no inclosos dins del Pla especial vigent, 

tinguin ja com a administració responsable a la Generalitat de Catalunya.  

 

 5.3. De la memòria del document 

En la memòria del document aprovat inicialment diu: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Després de la lectura d’aquest text, s’entén que no s’han pogut donar llicències a causa 

del grau de protecció que tenen aquests espais. Evidentment, aquesta és una de les funcions 

de la protecció dels espais, protegir-los, i de la modificació número 9. Si es donen més usos, es 

minva la protecció de la zona. En tot cas, abans de modificar la modificació, caldria modificar 

les normatives com la Xarxa Natura 2000 o el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (aprovat 

l’any 2010). Com que no és possible modificar aquestes dues últimes normatives atès que la 

competència seria de la Generalitat de Catalunya la present proposta de modificació d’usos 

no és viable. 



 
 
 

 5.4. Respecte de les Normes urbanístiques (NU) 

 En primer lloc, l’article 4 de les Normes Urbanístiques (NU) de la modificació no té 

present que Begues no disposarà d’un nou POUM, sinó que per Llei ens integrarem dins del Pla 

d’Ordenació Urbanística Metropolità. 

 En segon lloc, l’article 6.1 de les Normes Urbanístiques (NU) manifesta que totes les 

administracions públiques estan obligades a la present Modificació. Això no és possible. La 

Generalitat no estaria obligada, doncs no es pot contravenir el planejament territorial i 

sectorial. 

 Al respecte, cal complir amb el règim de l’article 47.3 del Decret Legislatiu 1/2010, del 

3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU): 

“3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50, 50 bis i 

51: 

a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar 

per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 

b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer 

instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i 

recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o 

paisatgístic negatiu. 

3 bis. Les construccions a què fa referència l'apartat 3 han d'haver estat incloses pel 

planejament urbanístic en el catàleg que estableix l'article 50.2. D'acord amb el pla 

urbanístic corresponent, aquestes construccions es poden reutilitzar per a destinar-les 

als usos següents: 

a) D'habitatge, quan es tracti de masies o cases rurals. 

b) D'habitatge amb activitat econòmica d'ús turístic en masies o cases rurals. 

c) Hoteler, amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament. 

d) De turisme rural. 

e) Educatiu en el lleure. 



 
 

f) De creació artística o de producció artesanal. 

g) D'exercici de professions liberals. 

h) De restauració. 

i) D'equipaments. 

j) De serveis comunitaris o corporatius. 

3 ter. No obstant el que estableix l'apartat 3, les construccions esmentades es poden 

reutilitzar per destinar-les a altres usos diferents sempre que en fomentin la 

preservació i la conservació o, si s'escau, en permetin corregir l'impacte ambiental o 

paisatgístic negatiu. 

3 quarter. En tots els casos, els usos a què fan referència els apartats 3 bis i 3 ter han 

d'ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l'entorn immediat 

respectiu. 

Relacionem els usos que ens preocupem més de la Modificació proposada. 

L’activitat d’hivernacle (13.2) no s’ha d’ubicar al massís del Garraf com preveu l’article 

45.2. 

L’activitat de centre de jardineria (13.2.K) es pot ubicar perfectament en sòl urbà i 

resulta impròpia de preveure de forma genèrica al sòl no urbanitzable. A més, és una 

contradicció perquè és un ús comercial que l’article 14.1.b prohibeix. 

L’activitat de centre eqüestre (13.2.l) cal preveure les previsions de l’article 48 com a 

màximes,  atès que pot comportar un nivell d’edificació principal i complementària 

important, i a més, ha de ser exigible prèviament l’aprovació d’un pla especial 

urbanístic 

L’activitat d’àrea recreativa permanent (13.2.n) es pot ubicar perfectament en sòl urbà 

i resulta impròpia de preveure de forma genèrica al sòl no urbanitzable. Tot i que no es 

preveuen de noves, si que cal regular les existents per minorar els efectes que causen al 

medi (article 50) 

Cal tenir que tant en el cas de l’article 13.2 apartats l i n, l’ús d’aparcament està 

prohibit (14.1.g)” 

 



 
 
 5.5. Plantejament de propietaris forestals 

 Citem a continuació un fragment de les al·legacions presentades per l’associació de 

propietaris forestals i agrícoles de Begues a l’aprovació inicial de la modificació núm. 9 del Pla 

General, que va ser aprovada definitivament el 2012 i que garanteix la protecció de l’entorn 

natural del poble. L’associació expressava el seu posicionament al respecte:  

 “estem en desacord total en establir una llista tancada en els usos permesos en 

el sòl no urbanitzable. S´ha de permetre tota aquella activitat que afavoreixi i compensi 

la baixa rendibilitat de les activitats agràries, estimulant la recerca de fórmules 

alternatives d’ingressos, així per exemple el turisme rural, abasta avui en dia un món 

força diversificat (...) però a part hi ha tot un seguit d´altres activitats a l’aire lliure (la 

majoria per exemple inclosos al decret 56/2003 pel qual es regulen les activitats 

fisicoesportives en el medi natural: senderisme, ciclocròs, recorregut amb quads o 

bicicletes de muntanya o 4x4, trial, enduro, paint ball, marxa a cavall, cicloturisme, ala 

delta, baló aerostàtic, vol a vela...”  

 Aquest plantejament ja va ser descartat en el seu dia per raons jurídiques, de protecció 

del medi natural i d’acord amb una lògica de preservació de l’entorn, que configura la realitat 

identitària del poble. Com hem dit, cal tenir present els interessos globals de tot el municipi i 

totes les normatives vigents, no només els interessos d’un sector minoritari. 

 

 La protecció actual és del tot compatible amb la implantació d’activitats 

econòmiques respectuoses amb el medi, a través de les quals les propietats en poden treure 

un rendiment econòmic. En són un clar i fonamentat exemple la ramaderia extensiva i 

l’agricultura ecològica. 

 

6. DOCUMENT D´ABAST DE L’OTAA 

 L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) dels Serveis Territorials de 

Barcelona va emetre en data 17 de desembre de 2020 el document d’Abast relacionat amb 

aquest expedient de la modificació. Aquesta aprovació inicial no ha tingut en compte les 

següents i clares consideracions i prescripcions de l’OTAA: 

a) “Així doncs, fa esment al Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), el qual 

identifica pràcticament la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi com a espai 



 
 

de protecció especial pel seu interès natural i agrari, limitant els espais de protecció 

preventiva a l’entorn del perímetre del nucli urbà, tal com mostra la imatge 2. 

Altrament, defineix un espai d’interès connector en el límit septentrional del 

municipi i el traçat de la riera de Sant Climent com a corredor fluvial.” (pàg. 6) 

 

b) “Al juny de 2018, setze ajuntaments, entre ells el de Begues, i el Consell Comarcal 

van aprovar un nou conveni, actualitzant els compromisos, amb l’objectiu 

d’aconseguir que el territori de muntanya no urbanitzable d’aquests municipis, no 

inclòs en cap parc i que forma un espai continu, tingui un futur com a espai natural, 

preservant tots els seus valors, i com espai actiu amb el desenvolupament de les 

seves potencialitats econòmiques i agroforestals i de lleure. Entre aquests 

compromisos cal destacar:  

 - Promoure la preservació i millora dels valors naturals, ambientals i econòmics 

 del medi agroforestal. 

 - Desenvolupar les activitats agrícoles, forestals i de lleure. 

 - Establir i fomentar mecanismes de col·laboració i suport amb els agents 

 privats del territori. 

 -Cercar la col·laboració d’altres administracions públiques, institucions 

 científiques i altres entitats.” (pàg. 8) 

 

c) “És especialment rellevant aclarir que, malgrat la documentació aportada es 

refereix a l’àmbit d’actuació com a sòl no urbanitzable no especialment protegit, 

argumentant que correspon al sòl que no forma part del Pla especial de protecció 

del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf (PENG), gran part d’aquest 

sòl es troba inclòs en un espai natural protegit. En concret, tal com mostra la 

imatge 6, s’identifiquen les muntanyes de l’Ordal al nord; i el Massís del Garraf al 

sud. Ambdós espais estan inclosos en el PEIN (Pla d’espais d’interès natural) i en la 

xarxa Natura 2000 amb el nom de Serres del Litoral central (codi ES5110013) com a 

zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i zona especial de conservació (ZEC), 

mitjançant l’Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren 

zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants 

de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. Atenent l’anterior, 

caldrà ajustar l’àmbit d’actuació per excloure el sòl protegit pel PEIN i la xarxa 

Natura 2000; o bé esmenar la nomenclatura de la present Modificació evitant 

l’expressió sòl no urbanitzable no especialment protegit, la qual no s’ajusta a la 



 
 

realitat existent. Endemés, es considera necessari que l’EAE inclogui un apartat 

específic per a l’avaluació de les possibles repercussions de la proposta sobre la 

xarxa Natura 2000, tenint en compte les determinacions contingudes en 

l’instrument de gestió i els objectius de conservació de l’espai.” (pàg. 10) 

 

d) “Objectiu 1. Preservar els espais i elements d’especial valor natural. 

 - Evitar qualsevol afectació directa o indirecta sobre els espais inclosos en el 

 PEIN i la xarxa Natura 2000.  

 - Procurar garantir certa coherència entre la regulació normativa que estableix 

 el Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del 

 Garraf (PENG) i la resta de l’espai natural protegit per la xarxa Natura i el PEIN 

 del Garraf” (pàg. 14) 

 

e) “Objectiu 2. Garantir i millorar la connectivitat ecològica 

 - Preservar i millorar l’estat del sistema de connectors ecològics identificats pel 

 PTMB 

 - Mantenir la funcionalitat de la xarxa hidrogràfica que transcorre pel municipi 

 i, en especial, 

 de la riera de Begues. 

 - Delimitar els passadissos d’hàbitats necessaris per a garantir la connectivitat 

 entre els espais naturals protegits de les Muntanyes d’Ordal i el Garraf i establir 

 mesures per a preservar-los. 

 - Afavorir la permeabilitat ecològica, procurant minimitzar l'efecte barrera de 

 les infraestructures i/o instal·lacions i prevenir els processos de fragmentació.” 

 (pàg. 14) 

 

 

f) “Val a dir, que el document ambiental compara breument les dues alternatives i 

conclou que l’alternativa 1 és la més adequada atès que permet regular els usos i 

activitats en sòl no urbanitzable i compatibilitzar la implantació de noves 

construccions amb el desenvolupament sostenible del territori, la protecció del 

paisatge i del patrimoni natural i cultural.  

  

En aquest sentit, cal palesar que en la conclusió efectuada en relació amb les 

alternatives estudiades no es reflecteix la magnitud i abast dels impactes 



ambientals que es podrien derivar a causa de la nova regulació proposada i, en 

particular sobre les conseqüències derivades de la disminució del grau de protecció 

d’una part del sòl no urbanitzable del terme municipal i l’admissió de nous usos en 

sòls protegits per la legislació sectorial i pel planejament territorial. Endemés, 

manca una comparativa clara que detalli les diferències entre les dues alternatives 

considerades. En conseqüència, caldrà que l’estudi ambiental estratègic exposi 

amb claredat quins son els preceptes normatius que es proposa modificar i valori 

els efectes ambientals potencials que es puguin derivar del conjunt d’usos i 

activitats que es pretén introduir en les diferents zones de sòl no urbanitzable.” 

(pàg. 17) 

g) “Les actuacions d’informació i consulta de la Modificació puntual en relació amb el

procediment d’avaluació ambiental, es realitzaran de conformitat amb l’article 21

de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. La fase de consultes

sobre el document d’aprovació inicial, que inclourà l’estudi ambiental estratègic

juntament amb un resum no tècnic del mateix, es realitzarà per l’òrgan substantiu

a les administracions públiques afectades i al públic interessat que es cita a

continuació, sens perjudici que siguin consultats altres organismes segons la

legislació vigent.” (pàg. 19).

Les prescripcions del document d’abast s’han de contemplar dins del planejament 

urbanístic atès que aquest està sotmès a avaluació ambiental estratègica. Si no és així, la 

declaració ambiental estratègic serà negativa i no resultarà possible l’aprovació provisional 

d’aquesta modificació.  

7. CONCLUSIONS

a) Aquesta modificació és innecessària atès que no està motivada i comporta una

flexibilitat d’usos en el sòl no urbanitzable protegit que contravé el planejament

territorial i sectorial.

b) Aquesta modificació infringeix la normativa urbanística atès que no conté els requisits

formals mínims: manca el document comprensiu.



c) Manca un resum no tècnic del document ambiental estratègic.

d) El període d’informació pública ha estat inferior al previst per la normativa atès que al

llarg d’una franja de temps la documentació no era consultable telemàticament. S’ha

originat indefensió.

e) No s’estableix el tipus de modificació que es vol pretendre ja que no garanteix les

finalitats protectores. Tampoc s’ha iniciat una revisió del POUM ni cap adaptació a les

legislacions ambientals. La revisió, hores d’ara, no és viable atès que Begues es troba

dins de l’àmbit del futur Pla d’Ordenació Urbanística Metropolità.

f) No és correcte plantejar aquesta modificació al·legant que la zona no està protegida.

Falta una motivació de la modificació. Element essencial per no caure en arbitrarietat,

com estableix l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, i que ha facultat la nul·litat de ple

dret de molts planejaments urbanístics generals i derivats.

g) En tot cas, abans de modificar la modificació, caldria modificar Acords de Govern de la

Generalitat de Catalunya com la Xarxa Natura 2000 (aprovada l’any 2006), el Pla

Territorial Metropolità de Barcelona (aprovat l’any 2010) o el Pla Territorial Sectorial

dels espais d’interès natural (aprovat l’any 1992). Com que no és possible modificar

aquestes dues últimes normatives, la present proposta de modificació d’usos no és

viable, i al contravenir normativa de rang superior, resulta nul·la de ple dret, com

estableix l’article 47 apartats 1b i 2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment

administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això exposat, sol·licito que es tinguin per presentades aquestes al·legacions 

en temps i forma, siguin admeses i es desestimi la tramitació d’aquesta modificació del 

planejament.  

Guayarmina Saavedra Serrano 

Regidora Grup Municipal Begues en Comú Podem 
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GRUP MUNICIPAL BEGUES EN COMÚ PODEM

Exp.:2253-781-2020  
SERVEIS TERRITORIALS

OFICI

Sr./Sra.,

En relació amb el seu escrit de data d’entrada en aquest Ajuntament 
16 de desembre de 2022 (r.e 11747), hem constatat que la lectura 
de les pàgines que ens indica presenta una certa dificultat, en 
conseqüència avui mateix s’ha penjat en la web municipal un 
document amb major resolució.

Atentament,

Immaculada Motis Pañella
DEPARTAMENT DE SERVEIS TERRITORIALS
Cap de la sec. admva.
motispim@begues.cat

Begues, data de signatura electrònica.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 0a11a06e168b498ea23fccd18e28c314001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre sortida: SALID 2022/5963 - Data Registre: 20/12/2022 14:37:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

IM
M

A
 M

O
T

IS
 P

A
Ñ

E
L

L
A

20
/1

2/
20

22

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


Id
en

tif
ic

ad
or

: 0
80

20
70

00
5 

- 1
67

12
13

89
77

66
-c

bd
db

8a
4-

12
8a

-4
5e

3-
89

a3
-d

57
d8

67
fb

d1
a 

- E
N

TR
A

-2
02

2-
11

74
7 

- 1
6/

12
/2

02
2 

19
:0

5 
| Ò

rg
an

: 0
80

20
70

00
5 

| O
rig

en
: A

dm
in

is
tr

ac
ió

 | 
Es

ta
t d

'e
l·l

ab
or

ac
ió

: C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 a

ut
èn

tic
a 

am
b 

ca
nv

i d
e 

fo
rm

at
 | 

N
om

 d
e 

fo
rm

at
: P

D
F 

| T
ip

us
 d

oc
um

en
ta

l: 
Ju

st
ifi

ca
nt

 d
e 

re
ce

pc
ió

 | 
Ti

pu
s 

de
 s

ig
na

tu
ra

: s
eg

el
l d

'ò
rg

an
 "

Se
rv

ei
s 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
 E

le
ct

rò
ni

ca
 C

on
so

rc
i A

dm
in

is
tr

ac
ió

 O
be

rt
a 

de
 C

at
al

un
ya

"

Aquest rebut electrònic acredita la presentació de la vostra sol·licitud en el registre electrònic de Ajuntament 
de Begues. L'autenticitat i integritat del rebut estan garantides mitjançant un segell electrònic del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya. Conserveu el rebut electrònic com a justificant. 

Mitjançant aquest codi QR i enllaç (http://c.aoc.cat/3tsjrf) podeu accedir a la carpeta ciutadana per veure el 
detall de la sol·licitud.

Rebut - Instància genèrica
Dades del tràmit

Descripció exposició pública document estudi ambiental mod 28 amb qualitat

Destinatari Ajuntament de Begues

Número registre entrada ENTRA-2022-11747

Data registre entrada 16/12/2022 19:05

Documentació adjunta a la tramesa
Adjunt etram-tramit.xml

Adjunt (resum) xDAODI30+cDjsijGaLKwKyW3/bQ=



Instància genèrica

Autenticació i signatura fets amb VALId

 Mecanisme d'autenticació: Certificat Digital

Persona interessada

Nom i cognoms/Raó social  Grup municipal Begues en Comú Podem

NIF/NIE/Passaport V67874786

Persona representant

Nom i cognoms/Raó social   GUAYARMINA SAAVEDRA SERRANO

NIF/NIE/Passaport

Validació representació

Detall de la sol·licitud

Breu descripció exposició pública document estudi ambiental mod 28 amb qualitat

Exposo i sol·licito Bona tarda, De la documentació posada a exposició pública per l'aprovació de la 
modificació 28 del PGOU, volem informar que al final del document a partir de la 
pàgina 253 no es pot llegir. Les lletres de les taules no són inidentificables i els 
mapes (com el de la pàgina 273) tampoc s'entenen les zones i noms. Demanem 
que es pengi el document amb suficient qualitat per poder treballar-ho. També 
sol·licitem que s'allargui el termini d'exposició pública, un cop es publiqui aquest 
document amb qualitat suficient per ser llegible.

Consulta i/o obtenció de dades i documents

Dret d'oposició No m’oposo a què l’Administració consulti i/o obtingui les dades i documents 
 ens públics relacionats amb aquesta sol·licitud.d'altres

Dades a efectes de notificació/comunicació

Adreça electrònica saavedrasg@begues.cat

Telèfon móbil 661296877

Protecció de dades i garantia dels drets digitals


