Na Elicinia Fierro Milá amb DNI 53311059A com a presidenta i en nom del
Centre d’Estudis Beguetans amb NIF G6125371 i correu electrònic :
centredestudisbeguetans@gmail.com , coneixedors que el 14 de juliol de 2021
es va publicar l’edicte de 7 de juliol sobre un acord de la Comissió de Territori
de Catalunya referent als municipis de Begues i Vallirana amb el nom
“d'aprovació definitiva del text refós del Pla especial autònom (PEUA) per
a l’ampliació de la subestació de Begues 220 kV, als termes municipals de
Begues i Vallirana” i observant que hi ha temes que no estan suficientment
exposats i raonats, tramitem el següent

RECURS
PRIMER
No estan grafiats correctament els àmbits amb la qualificació de “Clau 4 a
l´entorn del Punt Sud i dins del terme municipal de Begues.
Aquest Pla especial autònom (PEUA) incrementa la superfície de un dels dos
àmbits de “Infraestructures de serveis tècnics. Clau 4” que tenim dins del terme
municipal de Begues: Depuradora i Punt Sud.
L'increment de la qualificació del sòl, normalment s'ha realitzat amb les
figures urbanístiques de “Modificació Puntual del Pla General de 1997”
(MPPG), com va ser el cas de la nº 4 de l'any 2002 “Modificació puntual del Pla
General de Begues Sector PP-10-Depuradora-Santa Eulàlia 2”, que va donar
resposta a ubicar la nova depuradora. Tanmateix a l'any 2012 la llei
d'urbanisme 3/2012 va establir i permetre qualificar sòl en el supòsit de la
tramitació i aprovació d'un PEUA.
Ja que l'objectiu d'aquest PEUA es qualificar sòl, observem que no hi ha cap
plànol d'ordenació del Text Refós de l'aprovació definitiva on es vegi amb
claredat gràfica la proposta d'increment dels serveis tècnics amb “Clau 4” dins
del terme municipal de Begues i en concret a l'entorn del Punt Sud. Als plànols
d'ordenació 4.2 i 7.2 la definició gràfica es confusa.
No deixa de ser estranya la figura discontinua que en resulta. Es delata
clarament que ha estat insuficient la tramitació del PEUA en incidir només en la
SE 220 kV i que caldrà una nova figura urbanística de MPPG per
complementar les mancances.
Adjuntem a l’Annex 1 un esborrany d’esbós d'una proposta aproximada on
quedaria clar el que exposem. Es veuen dos espais discontinus dins del terme
municipal de Begues a l'entorn del Punt Sud. (3.057,00 m2 i uns 6.000,00 m2).
El primer limita amb el terme de Vallirana i l'altre està separat dels límits.
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Fem esment que bona part de l’espai ocupat per la SE 400 kV queda dins del
sòl no urbanitzable sense cap tipus de qualificació reconeguda al terme
municipal de Begues. No te la clau 4.
També adjuntem com a Annex 2 l’encertat informe que l’arquitecte municipal va
redactar en data 19 de novembre de 2020 on manifestava els seus dubtes
sobre la eficàcia d’aquesta figura de planejament tal con estava redactada a
l’aprovació inicial. S’ha de reconèixer que les seves encertades i raonades
observacions no han estat tingudes en compte a l’aprovació definitiva.
Tanmateix aquesta important instal·lació elèctrica, la SE 400kV, està en
funcionament des de fa molts anys i on es preveu a curt termini incrementar la
seva capacitat amb noves línies d’evacuació. A tall d’exemple hem tingut
coneixement que en data 19 de juliol de 2021 es va sotmetre a informació
pública el “Projecte i l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud
d’autorització administrativa prèvia del conjunt de parcs eòlics denominat
Clúster Begues Pfot-539 AC i l’avantprojecte de la línia aèria a 400 kV CS
Promotores Begues-SET Begues 400 kV” on la nova proposta de línia
evacua a la subestació 400 kV, que no te regularitzada ni legalitzada la seva
situació urbanística. Només te legalitzada la clau urbanística l’àmbit de la SE
220 kV.
A més, sobta que en aquest nou projecte del Clúster s’esmenti que el setembre
de 2020 els gestors del projecte van rebre per part de REE el permís per
accedir a la subestació elèctrica de Begues-Vallirana. Però si no te
regularitzada la seva situació urbanística? Només la te la 220 kV. També sobta
que els ajuntaments de Begues i de Vallirana no tinguin coneixement d’aqueta
sol·licitud del 2020.
Cal dibuixar de forma clara i precisa els àmbits amb “Clau 4” que queden
definides al entorn del Punt Sud i situats dins del terme municipal de
Begues. També cal tenir en compte el que esmentem relacionat amb el
Clúster.

SEGON
Les superfícies no quadren
Segons les dades d'aquest text refós, el propietari de la SE 220 kV (30.887 m2)
i la SE 400 kV (30.414 m2) es Red Electrica de España, que tramita aquest Pla
especial autònom. La suma total de les dues SE es de 61.302,00 m2.
· SE 220 kV. Nova ampliació.
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Actualment la SE 220 kV té 25.112,00 m2 i segons aquest Pla especial
autònom definitivament aprovat, incrementa la seva superfície en 5.577,00 m2.
En total la SE 220 kV, que tindrà en total 30.887,00 m2 està repartida dins dels
dos municipis: 27.830,00 m2 a Vallirana i 3.057,00 m2 a Begues.
· SE 400 kV. No es modifica.
Uns 6.000 m2 ja estaven qualificats amb “Clau 4” des de l'any 1997 dins del
terme municipal de Begues i alhora estan dins de la SE Begues 400 kV que te
un total de 30.414,00 m2 repartits entre els dos municipis.
S'ha de tenir en compte que l'acord taquimètric entre Begues i Vallirana de l'any
2004 és molt precís, ja que altera unes fronteres o límits territorials que no son
coincidents amb les del Pla General vigent. A més definia que la superfície que
ocupava la SE 400 kV més la SE 220 kV tenia un total de 46.304,00 m2. El
termes de Begues amb 10.530,00 m2 i el de Vallirana amb 35.674,00 m2,
segons consta a l'Edicte del Departament de Governació de 17 de maig de
2007.
Com s'explica que a l'any 2004 es comptabilitzaven 46.304,00 m2 i ara es
comptabilitzen 55.527,00 m2? (S'ha de tenir en compte l'ampliació actual
61.302,00 m2 – 5.577,00 m2 = 55,527,00 m2)
Sol·licitem un aclariment que justifiqui aquesta diferència de 9.223,00 m2.

TERCER
A gairebé tots els plànols d'aquest PEUA l'àmbit sempre surt grafiat
agrupant la SE 220 kV junt amb la SE 400 kV. I crea confusió.
....Es objeto de este plan especial urbanístico autónomo, la totalidad del parque actual
de 220 kV, así como una superficie de ampliación prevista para la ubicación de la
futura
posición Montblanc, prolongando el actual parque hacia el sur, con una superficie de
ampliación prevista de unos 5.775 m 2. Por tanto la superficie propuesta a ordenar será
de 30.887 m2...

Aquest redactat consta a la pagina 4 del pdf de la memòria d'aquest text refós.
Molts plànols que acompanyen aquest text refós son incongruents. Es dibuixa
la totalitat de l'àmbit format per la SE 220 kV més la SE 400 kV quan a la
documentació escrita redacta i esmenta només la SE 220 kV.
Entenem que cal treure qualsevol referencia grafia al parc de la SE 400
kW, ja que crea confusió gràfica dels plànols on s'agrupa sempre la SE
400 kV i la SE 220 kV. En tot cas es podria visualitzar la SE 400 kV de
forma minimitzada.
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QUART
Minsa aportació pel que fa als efectes mediambientals.
En base a aquesta nova qualificació, segons l'estudi ambiental del text refós,
s'eliminaran especies vegetals al·lòctones d’uns limitats vorals de l’únic accés
asfaltat al Punt Sud. A la pàgina 11 del pdf de la memòria ho esmenta i estan
valorats en 15.000,00 €.
L’accés rodat i asfaltar a la SE 220 kV i a la SE 400 kV es produeix dins del
terme municipal de Begues, i s’ha de recordar que la superfície ocupada per les
dues subestacions dins del terme municipal de Begues no supera el 10% de la
totalitat del equipament elèctric d’infraestructures i en canvi suportem
l’exclusivitat de l’únic accés practicable.
Demanem que es tingui en compte la totalitat dels vorals, a banda i banda
del recorregut d’accés asfaltat, i que es suprimeixin totes les espècies
vegetals al·lòctones.

CINQUÉ
Normativa
La normativa d'aquest PEUA, afecta al articulat del vigent Pla General de
Begues. Com queda redactada la normativa vigent? Cal que consti redactat
amb claredat d'igual manera que es redacten i tramiten totes les MPPG de
Begues.
Com a Annex 3 us adjuntem quatre articles, 129,130,131 i 132, de la normativa
vigent del Pla General de Begues de 1997 i que entenem que no es tenen en
compte ni es compleix el que s’exposa. En especial referència a l’article 132 on
es fa referència als serveis i equipaments metropolitans i en especial referència
a la limitació al 70% de la demanda a data de 1997.
S’ha de redactar la incidència de la normativa proposada al redactat
vigent de la normativa del Pla General vigent.

SISÉ
Increment de la superfície de la SE 400 kV.
A l'any 2015 i per part de Red Electrica de España es va tramitar i instal·lar una
reactància de 150 MVAR a la SE 400 kV. Aquesta SE es va ampliar 5.885,00
m2 pel costat sud (REE.MAIP/MA/15-11) sense tenir en compte els tràmits
establerts a la llei d'urbanisme: DL 1/2010 i la llei 3/2012.
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Com es justifica aquest projecte i la tramitació del 2015 si la llei es del
2012?
Begues, a 10 de setembre de 2021.
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GENERALITAT DE CATALUNYA.
COMISSIÓ DE TERRITORI DE CATALUNYA
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