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Expedient: 2019 / 068915 / M
Assumpte: Pla especial autònom per a l'ampliació de la subestació de Begues 220 kV
Municipi: Begues i Vallirana
Comarca: Baix Llobregat

ACORD
La Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió virtual de 10 de juny de 2021, l'acta de la qual
resta pendent d'aprovació en la propera sessió, adoptà, entre altres, l'acord següent:
L’expedient de Pla especial autònom per a l'ampliació de la subestació de Begues 220 kV, que
afecta als termes municipals de Begues i Vallirana, ha estat promogut per Red Elèctrica de
Espanya S.A.
Objecte
Qualificar de sistema de serveis tècnics la totalitat dels terrenys ocupats per l’actual parc de 220 kV
i els previstos per l’ampliació.
Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
L’àmbit del Pla especial autònom abasta 2 termes municipals, Begues i Vallirana. Concretament,
abasta l’actual parc de 220 kV de la subestació elèctrica Begues, més els terrenys previstos per a
l’ampliació del parc i una reserva per ampliacions futures del parc de 220 KV (article 2 de la
Normativa). Si bé la subestació existent es situa en els 2 municipis, l’ampliació que es proposa i la
pràctica totalitat dels terrenys del parc de 220 kV es situen majoritàriament en el terme de Vallirana.
Les instal·lacions de la subestació es troben actualment construïdes i en servei. Estan dividides,
segons la documentació del pla especial, en dos parcs, de 220 kV i de 400kV. Es proposa una
ampliació, cap al sud del parc de 220 kV, d’uns 50 m per 120 m (6.000 m² de sòl). Aquesta
ampliació es correspon aproximadament amb un 23% més de l’àmbit transformat actualment.
Segons l’article 9, es manté la classificació del sòl com a no urbanitzable i es proposa la qualificació
de sistema de serveis tècnics de la totalitat dels terrenys ocupats per l’actual parc de 220 KV
(25.112 m²), més una superfície de 5.775 m², que permetrà la construcció de la posició Montblanc,
a més de permetre futures ampliacions que es puguin necessitar. La superfície total a qualificar
com a sistema de serveis tècnics és de 30.887 m². Els usos compatibles fixats normativament són
tots aquells vinculats amb la instal·lació i l’ús de la subestació elèctrica.
Planejament vigent
Pla territorial metropolità de Barcelona, PTMB, (AD 20/04/2010). Inclou tot l’àmbit d’actuació dins el
sistema d’espais oberts amb la categoria d’espais de protecció especial pel seu interès natural i
agrari, i recull que li és d’aplicació la regulació específica del PEIN. Els espais de protecció especial
estan regulats a l’article 2.6 de les Normes d’ordenació territorial.
TM Begues:
Revisió del Pla general d’ordenació, de l’any 1997, i Modificació Puntual del PGO de Begues per a
la regulació del sòl no urbanitzable, (AD 10/12/2012). El plànol de SNU de la Revisió, assenyala els
terrenys de la subestació que s’ubiquen dins el terme amb un grafisme singular, que sembla
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incloure’ls en la clau d’espai natural. La Modificació puntual deixa fora de l’àmbit d’actuació el retall
de l’estació elèctrica existent, i qualifica els sòls situats al sud d’aquest d’Espai Natural Muntanyes
de l’Ordal, clau ENMO’.
Aquests sòls es regulen en els art. 45 a 47, on es remet a la regulació genèrica dels espais de
protecció (PEIN) Decret 328/1992, de 14 de desembre i a la de l’art. 41 de la mateixa modificació.
En aquest article, s’admeten les activitats o equipaments d’interès públic entre les quals s’hi podria
incloure l’ampliació de la subestació elèctrica existent.
TM Vallirana:
Pla general d'ordenació (AD 25/3/1987). Classifica els sòls de no urbanitzable i els qualifica de parc
Forestal. L’art. 184 de les normes estableix que s’admeten en aquests sòls les instal·lacions
d’utilitat pública i com s’han de tramitar les autoritzacions per aquest tipus d’instal·lacions.
Tramitació municipal
Antecedents i tramitació
En data 2.05.2019, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va sol·licitar informe als
efectes de l’adequació al planejament vigent del Pla especial autònom per a l'ampliació de la
subestació de Begues 220 kV.
D'acord amb això, la Comissió Territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de
15.11.2019, i la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità, en sessió de 13.12.2019, van
emetre, respectivament, informe favorable.
En data 28.02.2020, l'OTAA emet l'informe ambiental estratègic del Pla especial, amb un seguit de
consideracions, que es transcriuen a continuació:
“—1 EMETRE L’INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC en el sentit que el Pla especial urbanístic
autònom per a l'ampliació de la subestació de Begues 220 kV, que afecta els termes municipals de
Begues i Vallirana no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària.
—2 Indicar a l’òrgan substantiu que caldrà sol·licitar l’informe a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona, com a organisme ambiental afectat per raó de les seves
competències sectorials, un cop aprovat inicialment el Pla especial urbanístic autònom i
simultàniament al tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’article 85.5 del Text refós de la
Llei d’urbanisme, el qual haurà d’incorporar les consideracions següents:
a) Caldrà justificar la delimitació de l’àmbit d’actuació, el qual abasta únicament la meitat dels
terrenys actualment ocupats per la subestació elèctrica.
b) Caldrà obtenir l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves prescripcions, si
escau, de conformitat amb el que estableix l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
c) Caldrà que la normativa del Pla incorpori l’obligatorietat de donar compliment a les
determinacions tècniques establertes en els articles 6 i 7 del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost,
pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en
línies elèctriques d'alta tensió.
d) Caldrà garantir que les actuacions es duguin a terme fora dels períodes d’aparellament i cria de
la fauna existent a la zona (d’1 de març a 1 d'agost).

2

SCUC/O0387/2019 / 068915 / M/3878140

e) Per tal de compensar els efectes negatius sobre el medi ambient, caldrà que el document
ambiental estratègic incorpori una quantificació dels impactes residuals significatius i una previsió
de la seva compensació, seguint els Criteris per a la sistematització de la compensació dels
impactes residuals significatius i la integració de la no pèrdua neta en biodiversitat, definits per la
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i publicats al web del Departament de
Territori i Sostenibilitat per tal de guiar la quantificació i el disseny de les mesures compensatòries.”
En data 24.07.2020, la Comissió Territorial de Catalunya acorda aprovar inicialment el Pla especial,
exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes i sol·licitar els informes als
organismes sectorials següents:
Departament de Territori i Sostenibilitat
- Agència Catalana de l’Aigua
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- Direcció General de Carreteres
- Direcció General d’infraestructures de Mobilitat Terrestre
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
- Direcció General de Desenvolupament Rural
Departament de Cultura
- Serveis Territorials a Barcelona
Ministeri de Foment
- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya
- Dirección General de Aviación Civil
Departament d’Empresa i Coneixement
- Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
- Institut Català de l’Energia
Departament d’Interior
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
L’Acord es va publicar al DOGC nº 8257 de 28.10.2020, al diari el Punt Avui de data 28.10.2020, i
al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya. Durant el termini d’informació pública es van
presentar 2 escrits d’al·legació, d’Edistribución Redes Digitales SLU, i del Sr. Jordi Dolz Abadia (qui
també havia presentat anteriors escrits, a l’Ajuntament i a la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària, sol·licitant la tramitació d’un Pla especial per tal de regular els paràmetres urbanístics
de l’àmbit on està situada la instal·lació). El text refós del Pla especial incorpora, en la memòria
d’informació (capítol 1.10), el contingut de les al·legacions i justifica les respostes. També incorpora
els escrits d’al·legació, els informes sectorials, i la documentació de la tramitació administrativa. En
resum:
- Qualificar amb la clau 4, sistema de serveis tècnics, tota la superfície de la subestació
Begues, incloent el parc de 400 KV (Edistribución Redes Digitales SLU)
La normativa (article 2, àmbit del Pla especial) recull la justificació de la exclusió, fonamentada en el
fet que el parc de 400 KV dona servei supraautonòmic i, per tant, és competència de l’Administració
General de l’Estat la seva regulació, d’acord amb l’article 34 de la Llei 24(2013, del sector elèctric, i

3

SCUC/O0387/2019 / 068915 / M/3878140

les disposicions addicionals tercera i duodècima de la Llei 13/2003, reguladora del contracte de
concessió de les obres públiques.
- Falta d’informació pública del Pla especial (Sr. Jordi Dolz Abadia)
S’ha donat compliment al TRLUC, amb la publicació al DOGC, de 28.10.2020, de l’acord
d’aprovació inicial de la Comissió de Territori de Catalunya, i al diari el Punt Avui, de la mateixa
data, i el tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.
- El límit entre els termes municipals de Vallirana i Begues es correspon amb l’acordat l’any
2004, per un acord taquimètric entre els 2 ajuntaments (Sr. Jordi Dolz Abadia)
En els plànols del Text refós es grafia el límit segons l’acord taquimètric de 2004.
- Distingir entre les superfícies de serveis tècnics corresponents a cada municipi. Precisar-les
en la normativa i els plànols (Sr. Jordi Dolz Abadia)
El Text refós incorpora en l’article 9 i els plànols 4.2 i 7.2 aquesta precisió.
En data 19.11.2020, l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Begues emet informe favorable.
A l’expedient electrònic consten també els següents informes sectorials:
- Direcció General de Carreteres, de data 04.11.2020, en el sentit que la proposta no afecta a
carreteres de titularitat estatal.
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 19.11.2020, amb recomanacions
generals i advertiments tècnics.
- Direcció General d’Aviació Civil, de data 07.01.2021, en el sentit que no procedeix emetre
informe.
- ACA, de data 29.04.2021, en sentit favorable.
Consta que es van sol·licitar els informes restants, a sol·licitud de la CTC, amb data 28.10.2020
Documentació
Memòria
Normativa articulada
Plànols
Avaluació econòmica
Informe ambiental estratègic
Estudi d’impacte i integració paisatgística
Programa d’actuacions
Document resum
Annexes
Valoració de l’expedient
El document incorpora les prescripcions dels organismes sectorials i les sol·licituds dels escrits
d’al·legació i els hi dona resposta, o bé amb aclariments o bé incorporant normativament alguns
aspectes. Concretament:
L’article 2 inclou l’aclariment de la delimitació de l’àmbit del Pla, justificadament en base a la
legislació sectorial vigent de nivell estatal.
L’article 9 especifica las superfícies del sistema de serveis tècnics corresponents a cada terme
municipal.
A l’article 22 s’incorporen las recomanacions de l’informe de l’ICGC.
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L’article 25 transcriu les consideracions de l'informe ambiental estratègic de l'OTAA, de data
28.02.2020 i les fa normatives.
Per tant, vist que la proposta va ser informada favorablement tant per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de l'Arc Metropolità, com per la Comissió Territorial de l'àmbit metropolità de
Barcelona, en els seus àmbits d’actuació, i vist que el text refós del document aprovat inicialment
ha incorporat correctament les consideracions dels organismes sectorials consultats, es conclou res
no s’oposa a la seva aprovació definitiva.
Fonaments de Dret
Vistos els articles 67, 68 i 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i els Reglaments que el
complementen;
Vistos els articles rticles 47, 92 i 93 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol.
Vist l’article 47 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014,
de 13 de maig;
Acord
La Comissió de Territori de Catalunya acorda:
-1 APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla especial autònom per a l'ampliació de la subestació de
Begues 220 kV, dels termes municipals de Begues i Vallirana, promogut per Red Elèctrica de
Espanya S.A.
-2 PUBLICAR aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 5/2020 de 29 d’abril de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el Medi ambient.
-3 COMUNICAR-HO als Ajuntaments i al promotor.
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