
Elicinia Fierro Milà amb DNI nº 53311059-A en representació del Centre d’Estudis Beguetans, 
Roger Reixach Sánchez amb DNI nº 45789556-Y en representació de l’Ateneu Assembleari i 
Marta Cervera Carbonell amb DNI 47992641-J en representació de l’Assemblea Feminista Les 
Agulles de Begues, assabentades que el dia 2 de febrer la Sra. Alcaldessa va dictar la resolució 
95/2021 de contesta a les al·legacions presentades conjuntament l’agost de 2020 referents a la 
llicència ambiental per a l’ampliació de l’activitat de dipòsit de gas i planta gasificadora al carrer 
d’en Tan nº.28 de Begues, vam tramitar recurs de reposició el dia 11 de març. Ens veiem 
obligades a presentar una addenda al recurs de reposició que no invalida ni substitueix l’anterior 
sinó el complementa, donat que recentment hem tingut accés a l’informe integrat respecte els 
vectors ambientals de l’empresa Nedgia Catalunya S.A. realitzat per la Ponència Metropolitana 
d’Avaluació Ambiental (PMAA). 

ADDENDA AL RECURS DE REPOSICIÓ 

PRIMER: Necessitat d’aquesta addenda 

En data 12 de febrer de 2021 l’alcaldia va signar el Decret de concessió provisional de llicència 
ambiental instal·lació planta satèl·lit GNL al carrer d’en Tan 28. Tot i haver presentat 
al·legacions vam tenir coneixement d’aquest fet de forma indirecta, en esmentar-se el decret en 
el Ple Municipal en data 24 de febrer.  

Mitjançant regidors a l’oposició vam poder disposar del decret, on vam observar que es 
mencionava una ponència metropolitana d’avaluació ambiental realitzada per l’AMB, de data 
11 de desembre de 2020, que en cap moment s’havia incorporat als documents consultables.  

En presentar el primer recurs el dia 11 de març de 2021, encara no havíem pogut consultar 
aquest document de l’AMB, tot i haver-se demanat formalment el dia 23 de febrer mitjançant 
regidores a l’oposició, suposant que per aquest canal la informació arribaria més ràpidament 
que demanant-ho a nivell particular. L’ajuntament no va lliurar una copia d’aquest document 
fins el dia 9 d’abril de 2021. 

L’anàlisi d’aquest “informe integrat respecte els vectors ambientals de l’empresa Nedgia 
Catalunya S.A.” aporta nova informació que ens porta a la necessitat d’aquesta addenda.  

Demanem que s’incorpori aquesta addenda al recurs tramita en data 11 de març i que es doni 
resposta a ambdós documents. 

SEGON: Manca d’informació. 

De la mateixa manera que l’ajuntament no posa en coneixement de la ciutadania, ni dels 
col·lectius que van presentar al·legacions, la ponència d’avaluació ambiental de l’AMB, llegim a 
la ponència que l’ajuntament tampoc ha fet arribar a l’AMB les al·legacions presentades. 

Al document d’avaluació ambiental l’AMB diu “en data 25 de novembre de 2020, l’Ajuntament 
comunica el resultat de la informació pública i veïnal de l’expedient, on s’especifica que s’han 
presentat quatre al·legacions i que totes elles han estat desestimades”. 



A les al·legacions presentades demanàvem una resposta per part de l’organisme que hagués de 
donar el vist i plau ambiental, així com la resposta a algunes preguntes formulades directament 
a l’empresa Nedgia S.A. Per tant era necessari que les al·legacions es fessin arribar a ambdues. 

Demanem que s’enviï una copa de les nostres al·legacions, així com del recurs i d’aquesta 
addenda a l’AMB i a Nedgia S.A. i que es tinguin en consideració i es doni resposta a les preguntes 
i dubtes que vàrem formular. Creiem que tota la documentació escrita ha d’arribar a mans de la 
PMAA si es volen mantenir la imparcialitat i la transparència a l’administració pública. 

 

TERCER: Informe de vector ambiental en la prevenció d’incendis forestals de la Direcció 
General de Forestals del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la 
Generalitat de Catalunya. 

Tal i com especifica aquest informe el terme municipal de Begues pertany a la categoria de 
municipis d’alt risc d’incendi forestal. A més la planta de gas fòssil es troba en contacte i dins la 
franja de 500 m de la superfície forestal i també és dins del Perímetre de Protecció Prioritari en 
la Prevenció d’Incendis Forestals de les Muntanyes de l’Ordal. És en un lloc que manté una 
continuïtat forestal directa, actuant com a connector ecològic, sobre la proximitat de dos espais 
naturals: les muntanyes de l’Ordal (protegit per la Xarxa Natura 2000) i el massís del Garraf 
(protegit com a PEIN i per la Xarxa Natura 2000). Donats els vents dominants de SudOest, la 
vulnerabilitat urbana davant un possible incendi, es localitza en la zona de la Barceloneta, el 
barri de Santa Eulalia, Begues Parc i altres nuclis aïllats propers, podent adquirir una virulència 
d’especial intensitat en la capacitat d’avanç i de dificultat en la seva extinció. Des de l’any 1968 
hi ha hagut 35 incendis forestals que s’han iniciat en el terme municipal de Begues així com 2 
incendis iniciats en termes municipals veïns que han afectat considerablement el terme de 
Begues. Es confirma l’elevada incidència davant episodis climatològics de sequera. 

L’informe també destaca que les zones forestals properes a la instal·lació del gas fòssil tenen 
vegetació molt combustible, segons el mapa d’inflamabilitat s’obté més del 50% de recobriment 
amb espècies molt inflamables durant tot l’any i més del 90% de recobriment amb especies 
altament inflamables durant l’estiu.  

Amb tota aquesta informació (freqüència i abast dels incendis, tipus i quantitat de massa 
forestal, aspectes orogràfics i climàtics) es genera el mapa bàsic de perill que conclou que la 
zona on s’instal·la el dipòsit té un nivell de perill d’incendi entre alt i molt alt i les zones forestals 
properes també tenen la mateixa classificació de risc entre alt i molt alt. 

A banda d’això el projecte d’instal·lació del segon dipòsit es considera de risc mig-alt degut a 
l’elevada càrrega de combustible i a la seva proximitat urbana. Es duplica el volum de 
combustible i gairebé es duplica el nivell de risc. 

L’informe conclou que l’evolució d’un possible incendi pot transcórrer sobre una zona 
d’inflamació elevada i amb càrrega de combustible suficient com per poder originar un Gran 
Incendi Forestal, davant de qualsevol accident o negligència provocada per una ignició. Aquest 
incendi afectaria a zones que es troben dins d’un procés de recuperació ecològica per haver estat 
afectades per incendis amb anterioritat, condicionant una major dificultat de recuperació 
ecològica natural d’espècies supervivents. 



A la vista d’aquest informe, únicament podem ratificar el que ja vàrem escriure a les al·legacions. 
A Begues s’ha de promoure l’ús d’altres fonts d’energia que siguin sostenibles i no representin 
un risc tan elevat per la població ni per l’entorn proper.  

El tipus d’habitatge a Begues, en gran part habitatge unifamiliar amb jardí, fa que hi hagi 
tecnologies més adients que estendre una xarxa de gas soterrada. A les al·legacions descrivíem 
algunes d’aquestes energies i demanàvem el parer tant de l’ajuntament com de l’ens 
responsable de la ponència ambiental. Entre altres indicàvem l’ús de biomassa, remarcant que 
Begues té una superfície forestal de 4.379 hectàrees (el 86,86% del terme municipal) i que és un 
municipi considerat d’alt risc d’incendi. L’obtenció de biomassa en forma de pellet o estella 
seria una de les propostes més adients i fins i tot necessàries donades les característiques del 
municipi. També promoure la millora dels aïllaments tèrmics, i l’ús de plaques solars.  

Creiem imprescindible que l’Ajuntament faci arribar a l’AMB: 

1. Les nostres al·legacions. 
2. El recurs 
3. L’addenda al recurs. 

A fi que l’AMB pugui donar resposta a totes les qüestions plantejades en els tres documents i 
sobre les que tingui informació o competència. També demanem que les respostes 
s’emmarquin en la situació actual d’emergència climàtica, que sense cap mena de dubte 
augmentarà els períodes de sequera i temperatures elevades, incrementant la durada i els 
episodis de risc d’incendi elevat (recordem que l’informe exigeix que en casos de risc d’incendi 
de nivell alfa 3, no es pugui fer cap actuació sobre els dipòsits de gas, ni tan sols reomplir-los). 

 

QUART: Posposar l’aprovació definitiva 

Duplicar la capacitat d’emmagatzematge de gas fòssil amb un segon dipòsit, incrementa 
considerablement el risc de la població. És per tant un projecte d’especial rellevància per a tota 
la ciutadania.  Donades les mancances que hi ha hagut en la tramitació d’aquest projecte per 
part de l’ajuntament, sol·licitem que es posposi l’aprovació definitiva fins que les diferents 
entitats i particulars que hagin presentat al·legacions i recursos, hagin rebut resposta també de 
l’AMB i, segons cada cas, també de Nedgia S.A. 

 

CINQUÈ: Rebutjar aquest projecte 

Sent conseqüents amb l’informe de la Direcció General de Forestals, demanem a l’Ajuntament 
de Begues que no aprovi el projecte d’ampliació de l’activitat de dipòsit de gas i planta 
gasificadora al carrer d’en Tan nº.28 de Begues. 

Begues 23 d’abril de 2021 

 

Roger Reixach    Elicinia Fierro   Marta Cervera 




