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LElicinia Fierro Milà amb DNI 53311059-A en representació del Centre d’Estudis 
Beguetans, en Roger Reixach Sánchez amb DNI n. 45789556-Y en representació de 
l’Ateneu Assembleari Begues, en Manel Edo Benaiges amb DNI n. 37724357-X en 
representació del CIPAG i en Jordi Dolz Abadia amb DNI n. 37270728-X en representació 
del grup de treball d’urbanisme de la Taula Ciutadana pel Clima de Begues, domiciliats a 
efectes de notificacions al Centre Cívic, plaça Ú d’Octubre de Begues i amb correu 
electrònic centredestudisbeguetans@gmail.com passem a formular les següents 
al·legacions a l’aprovació inicial de la MPPGO 28, que es va acordar al Ple Municipal 
del dia 3 d’octubre de 2022. 
 
 

 
AL·LEGACIONS 

 
PRIMERA 
Relectura de l’Avanç 
 
Tot i haver rebut la contesta a les nostres al·legacions del projecte d’Avanç de la MPPGO 
28 que vàrem tramitar el  20 de novembre de 2020, demanem que en feu una segona 
lectura. (Annex 4) Entenem que el nostre document aportava dades rellevants per a la 
reflexió i millora del projecte que no s’han tingut en compte, ja que el nou projecte de 
l’aprovació Inicial es sensiblement similar al de l’Avanç. 
 
També hem observat que les determinacions del document d’Abast de la Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental OTAA (Annex 1) i les consideracions de 
l’Agrupació per la Protecció del Medi Ambient APMSA (Annex 2), recullen i fan seves 
moltes de les nostres al·legacions. 
 
Us recordem que els col·lectius que signem les al·legacions coneixem el territori que 
volem preservar i entenem que aquestes peticions les formulem per tal que siguin ateses i 
que les respostes estiguin suficientment raonades. 
 
 
Demanem una segona lectura de les nostres al·legacions a l’Avanç pel fet que son 
coincidents en termes generals al que exposen altres col·lectius locals, al del 
document d’Abast i el de l’APMSA. 
 
 
SEGONA 
Manca documentació i hi ha inconsistències 
 
El document que l’ajuntament de Begues ha fet públic al portal d’anuncis oficials no està 
complet, o no sabem trobar part de la informació. Per exemple: s’esmenta diversos cops 
l’Annex 1 on es detalla quines explotacions ramaderes no estan permeses, i l’annex no hi 
és. 
 
En resposta a unes al·legacions es diu que les explotacions porcines no estaran 
permeses, en concret a la pàgina 5 diu:  
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“En relació a les construccions ramaderes destinades a explotacions porcines es 
considera que, pel fet de ser molt contaminants i pels riscos ambientals que la seva 
implantació pot suposar, resten prohibides les contingudes a l’Annex 1.” 
 
però en canvi a l’article 39 de la pàgina 30 diu que es permeten “explotacions ramaderes 
de porcí. boví, oví, cabrum, equí, aus de corral, cunícola i apícola.” 
 
A tot això s’hi ha d’afegir que fins a meitat de desembre no s’ha pogut llegir el document, 
ja que l’ajuntament l’havia penjat amb una resolució tan baixa que no es podien interpretar 
les dades. Aquest fet impedeix el dret d’accés a la informació i de participació pública.  
 
 
Demanem que es corregeixi i completi la informació i s’ampliï el període d’exposició 
pública, ja que no s’ha pogut estudiar tota la documentació al no estar disponible ni 
ser correcta. 
 
 
TERCERA 
Nomenclatura de la Modificació Puntual  
 
A l’Informe, signat per l’equip redactor, relacionat amb el contingut de la l’aprovació inicial 
de la MPPGO 28 i en concret al punt número 3 (Modificació de caràcter general, pagina 
17), s’exposa: 
 
“Per ajustar-se al requeriment del document d’Abast, es recull l’esmena que es fa en 
relació a la nomenclatura de la modificació puntual i es substitueix l’expressió sòl no 
urbanitzable no inicialment protegit per l’expressió sòl no urbanitzable no inclòs al Pla 
Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural del Garraf (PENG)”  
 

Aquesta observació no ha estat recollida a la majoria dels documents administratius que 
acompanyen al projecte. Tot seguit anomenem una relació de com s’utilitza la 
nomenclatura als diferents documents:  
 
Proposta d’acord al Ple                   ... usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit 
Acord nº 4 de Ple 3/10/2022:          ... usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit 
Nota explicativa acord nº 4 del Ple ... usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit 
Projecte: Aprovació Inicial:              ...regulació del sòl no inclòs al PENG 
Informe tècnic: Aprovació inicial      ...regulació del sòl no inclòs al PENG 
Informe jurídic: Aprovació inicial      ...usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit 
Notificació acord de Ple                   ...usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit 
Publicació al diari Ara 2/11/2022     ...usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit 
 
Fem notar que, per més redundància, en varis documents s’ha afegit el terme “usos”, que 
és inexistent al Projecte i a l’Informe tècnic.  
 
Aquesta modificació de la nomenclatura és de les poques esmenes que s’han acceptat a 
la tramitació de l’Avanç. La resta d’al·legacions, consideracions i determinacions 
tramitades han estat, quasi totes, desestimades.  
 
Convindria esmenar l’error de redactat i unificar l’enunciat dels documents que 
acompanyen al projecte, altrament crearà confusió. Us recordem que no és la primera 
vegada que els projectes locals tenen aquestes deficiències a la nomenclatures dels 
enunciats dels documents que s’exposen a informació pública. Al document d’Avanç 
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també es van produir errades similars que es van esmentar a les nostres al·legacions de 
data 20 de novembre de 2020.  
 
Demanem que es corregeixi la nomenclatura a tots els documents administratius de 
l’aprovació inicial i que es faci referència al PENG.  
 
 
QUARTA 
El document d’Abast de la 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 i s’ha de dir que en aquesta aprovació inicial no s’han tingut en 
compte les consideracions i prescripcions de la OTAA tal com s’assenyala al punt nº 5 de 
“Valoració i viabilitat ambiental de la proposta de l’avanç de Pla i determinacions per al 
seu desenvolupament” que tot seguit transcrivim: 
 

 

“5. Valoració i viabilitat ambiental de la proposta de l’avanç de Pla i determinacions 
per al seu desenvolupament 
Examinada la documentació aportada, caldrà completar el contingut de la documentació 
ambiental amb aquells aspectes assenyalats en el present document d’abast. Així doncs, 
caldrà que l’estudi ambiental estratègic (EAE) aprofundeixi en els elements ambientalment 
rellevants identificats en l’apartat 4.3 i incorpori els objectius i criteris ambientals que es 
proposen a l’apartat 4.4, els quals s’hauran de tenir en compte per tal de comparar les 
diferents alternatives plantejades i justificar adequadament l’elecció de l’alternativa 
proposada. 
Pel que fa a la proposta plantejada per la present Modificació puntual, es considera 
necessari fer les consideracions següents: 
En primer lloc, cal fer una breu referència als antecedents urbanístics d’aquest àmbit 
d’actuació, atès que l’ajuntament de Begues ja va tramitar una Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana per a la regulació del sòl no urbanitzable, la qual fou 
informada favorablement per aquesta Oficina Territorial en data 1 de març de 2010, i 
aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona, en sessió de 10 de desembre de 2012. Tal com s’ha comentat 
anteriorment, la proposta va atorgar el mateix grau de protecció del Parc del Garraf als 
sòls contigus que es troben inclosos en el PEIN del Garraf, fet que fou valorat 
positivament. També cal esmentar el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i 
catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals, al terme municipal de Begues, que 
identifica i cataloga els 29 elements arqueològics o paleontològics en sòl no urbanitzable 
inclosos en la present Modificació puntual. Val a dir, que l’esmentat Pla fou objecte 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada i, en data 2 de juny de 2020, la Directora 
dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat va 
resoldre emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla no s’ha de sotmetre a 
avaluació ambiental ordinària, si bé caldrà incorporar una sèrie de consideracions. Així 
doncs, caldrà justificar la necessitat d’incloure la delimitació d’aquestes àrees 
arqueològiques en la present Modificació puntual. 
En segon lloc, cal alertar de la dispersió de la normativa que regula el sòl no urbanitzable 
de Begues. Tal com assenyala la documentació aportada, existeixen nombroses 
Modificacions puntuals que afecten diferents zones de sòl no urbanitzable i cadascuna 
disposa de la seva pròpia regulació, fet que pot generar confusió i dificultat a l’hora de 
saber quina és la normativa aplicable en cada cas. Consegüentment, tot i tractar-se d’una 
qüestió de tècnica 
urbanística, des d’aquesta Oficina Territorial es considera convenient dur a terme la 
revisió del planejament urbanístic general del municipi o, en tot cas, un text refós, que 
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unifiqui en un sol document la regulació normativa de tot el sòl no urbanitzable del terme 
municipal de Begues.  
En tercer lloc, si bé es pot entendre la voluntat d’aclarir i millorar la regulació normativa 
establerta pel planejament vigent, cal alertar que la introducció de nous usos i activitats, 
especialment en les zones incloses en el PEIN i la xarxa Natura 2000 suposa, des d’un 
punt de vista ambiental, una disminució del grau de protecció fixat pel planejament vigent 
i, per tant, caldrà reconsiderar o justificar adequadament els canvis proposats, tenint en 
compte les determinacions contingudes en l’instrument de gestió i els objectius de 
conservació de l’espai natural protegit. En tot cas, tal com s’ha comentat anteriorment, 
caldrà aportar informació detallada de les diferències entre el planejament vigent i la 
proposta de la present Modificació puntual i avaluar els possibles efectes ambientals que 
es puguin derivar del conjunt d’usos i activitats que es pretén introduir en les diferents 
zones de sòl no urbanitzable.” 
 
 
Es a dir, s’incideix amb : 
 

1. La necessitat de fer una raonada valoració de la MPPGO 9 del 10 de desembre de 
2012, ja que en el seu dia va ser aprovada definitivament amb el vist i plau de totes 
les administracions i amb l’informe favorable del tècnic municipal. No n’hi ha prou 
en dir que és “confusa, poc operativa i excessivament rígida”.   

2. Per aclarir la dispersió de normatives al no urbanitzable, convindria formular un text 
refós del planejament urbanístic general del municipi. 

3. Amb la nova proposta d’introduir nous usos al no urbanitzable es produeix una 
disminució del grau de protecció fixat pel planejament vigent. Els canvis 
proposats s’han de justificar adequadament, cosa que no es fa.  

 
També s’ha de dir que, sorprenentment,  l’informe tècnic d’aprovació inicial de 8 setembre 
de 2022 (Annex 3) no esmenta ni valora les determinacions del document d’Abast i les 
consideracions del document de l’AMPSA. A més, tampoc fa cap referencia a les 
al·legacions tramitades pels col·lectius locals. Les ignora.  
 
Cal tenir en compte el document d’Abast que la OTAA va tramitar en data 17 de 
desembre de 2020, cal afrontar de forma decidida i efectiva totes les seves 
consideracions i cal incorporar-les a l’aprovació inicial. Altrament aquesta  
aprovació inicial queda coixa de justificacions raonades 
 
 
CINQUENA 
Contesta a les al·legacions de Begues en Comú 
 
A la primera resposta que dona l’equip redactor al grup polític de Begues en Comú, diu:  
 

“Els tècnics sotasignants consideren que no els correspon avaluar els informes emesos 
pels tècnics municipals.”  
 

Aquest posicionament el considerem totalment incoherent. No pot ser que l’equip redactor 
els hi correspongui avaluar totes les al·legacions d’entitats públiques, col·lectius socials o 
persones a títol personal i que no tinguin en compte avaluar les observacions que facin els 
tècnics municipals en els seus informes.  
 
Us recordem que moltes vegades s’aproven projectes tenint en compte les prescripcions 
que demana el tècnic municipal per tal que s’incorpori, si es el cas, a l’aprovació 
provisional o a la definitiva. 
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Demanem que es corregeixi aquest posicionament que fa l’equip redactor pel fet de 
no ser coherent amb les tramitacions administratives. 
 
 
SISENA 
Punt sud 
 
S’ha de tenir en compte l’acord de la CTU del 10 de juny de 2021 relacionat amb el Pla 
Especial Autònom per a l’ampliació de subestació de Begues 220 kV, pel qual es qualifica 
de sistema de serveis tècnics (Clau 4) la totalitat dels terrenys ocupats per l’actual parc de 
220 kV i els previstos a l’ampliació. (Punt 1.3.2 de la Memòria i Article 2c de la Normativa) 
 
Cal corregir els límits, ja que al gràfics aportats a l’aprovació inicial no s’ha incorporat 
l’ampliació de la part sud de la SE Begues 220 kV de l’any 2021 
 
La avaluació i proposta que fa l’equip redactor contestant a les al·legacions de 
“Edistribución Redes Digitales SLU” es totalment errònia, ja que la qualificació dels sols a 
l’entorn de la subestació s’han modificat amb el Pla Especial Autònom de 2021.  
 
Cal esmenar aquest error d’Avaluació que fa l’equip redactor i alhora corregir la 
documentació gràfica. 
 
 
SETENA 
Comparativa entenedora de l’estructura normativa del Document nº 2.  
 

 
A l’al·legació quarta a l’Avanç ja ho vàrem demanar i la petició no ha estat atesa en 
aquesta aprovació inicial. 
 
Cal un quadre comparatiu i alhora entenedor que contrasti la normativa de la vigent 
MPPGO 9 i la proposta de la MPPGO 28 on es compari les normes urbanístiques al no 
urbanitzable. Aquest tipus de quadres comparatiu ha estat una pràctica habitual a les 
diferents figures de planejament a Begues on s’han introduït canvis als articles de les 
Normes Urbanístiques.   
 
Aquest quadre que demanem, ara inexistent, és del tot necessari per entendre la proposta 
de modificació i us recordem que també ho demana de forma raonada el document 
d’Abast de la OTAA. (Annex 1) 
 
Cal un quadre comparatiu entre la normativa de la MPPGO 9 i la MPPGO 28. És del 
tot imprescindible. 
 
 
VUITENA 
Espais arqueològics 
 
Alguns espais arqueològics estan fora de l’àmbit de la MPPGO 28 ja que estan dins del 
PEIN del Garraf.  
La seva ubicació i el seu anàlisi és contradictori amb els límits de la MPPOU 28. 
 
Ens cal un aclariment 
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NOVENA 
Comissió de Manteniment del Patrimoni i Estètica 
 
En cap informe tècnic ni jurídic dels documents d’Avanç ni dels de l’aprovació Inicial 
s’esmenta la conveniència de convocar al Comissió de Manteniment del Patrimoni i 
Estètica. 
 
Entenem que cal convocar la Comissió, ja que dins d’aquest àmbit urbanístic de la 
MPPGO 28 hi ha un rellevant nombre d’elements d’interès patrimonial. 
 
Demanem que es convoqui la Comissió de Manteniment del Patrimoni i Estètica 
abans de l’aprovació provisional.  
 
 
DESENA 
Relació d’errors.  
 
A la pàgina 16 del pdf. (14 del informe) hi ha una contradicció quan es fa referencia a 
l’article 31. Està mal redactat i ha de posar que s’han d’aplicar les ordenances de la 
MPPGO 9, no de la MPPGO 28 
 
Cal corregir l’error. 
 
 
ONZENA 
Document Comprensiu 
 
A un document tan extens com és aquesta proposta de MPPGO 28, li cal un document 
Comprensiu que faci més senill i entenedor el que s’exposa.  
En diversos expedients urbanístics que s’han redactat durant aquests darrers anys a 
Begues, sempre s’ha aportat el Document Comprensiu. No hi veiem per que ara s’ha de 
fer una excepció. 
  
Sol·licitem la incorporació en aquesta aprovació inicial del reglamentat Document 
Comprensiu 
 
 
DOTZENA 
Normes Urbanístiques al no urbanitzable  
 
Cal tenir en compte els articles que durant aquests últims anys s’han modificat de les 
Normes Urbanístiques al no urbanitzable i en especial atenció als 29 articles que 
s’incorporen el juliol de 2021 amb el Pla Especial Autònom per a l’ampliació de la Clau 4 
de Serveis Tècnics de la subestació de Begues 220 kV. 
 
Us recordem que no existeix un Text Refós on es reculli tots els canvis que s’han fet des 
de l’any 1997. El que hi ha és un document no oficial penjat a la web on es recullen 
aquest canvis. 
 
No hi ha un Text Refós oficial de tota la normativa modificada.  
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TRETZENA 
Respostes contradictòries 
 
Posem tan sols un exemple  
 

a) A les al·legacions indicàvem que hi havia 6 àmbits arqueològics amb superfícies 
que s’estenien dins termes municipals veïns i que calia posar-ho en el seu 
coneixement. La resposta que es dona és que aquests límits són els que s’han 
definit al Pla Especial Urbanístic de protecció del Patrimoni i Catàleg de bens 
arquitectònics, històrics i ambientals de Begues (pla que ni s’havia fet públic ni tan 
sols s’havia portat al Ple ni aprovat inicialment). 

b) Vam manifestar que ens estranyava aquesta duplicitat: els 29 elements 
arqueològics o paleontològics identificats són a la MPPGO 28 i a un altre Pla 
Urbanístic com és el Pla Especial Urbanístic de protecció del Patrimoni i 
Catàleg de bens arquitectònics, històrics i ambientals de Begues. La duplicitat 
es fa difícil de gestionar, atès que cada cop que es proposi un canvi, s’haurà de 
recordar que afecta a dos documents urbanístics, passar les modificacions de tots 
dos pel Ple Municipal, fer dues exposicions públiques, etc. La resposta que se’ns 
dona és que donat que és impossible saber quan s’aprovarà el document de 
protecció de patrimoni, en tant no estigui aprovat es proposa que siguin d’aplicació 
les normes urbanístiques de la MPPGO 28. El catàleg de patrimoni ja ha estat 
aprovat inicialment i fa mesos que es va tancar el període d’exposició 
pública, per tant ara és el moment de no duplicar i simplificar la MPPGO 28.  

c) Aprofitant aquest interès per protegir, vam demanar que, fins que no hi hagi un 
catàleg de camins redactat i aprovat, la MPPGO 28 inclogués un inventari de 
camins públics i camins històrics, per facilitar la seva conservació. La resposta ha 
estat que la MPPGO 28 no té com objecte redactar un inventari de camins 
històrics. No entenem que es protegeixi per duplicat uns elements de patrimoni i 
s’ignori d’altres, dels que malauradament tenim precedents de camins que s’han 
perdut o barrat.  

 
Per coherència amb el que l’equip redactor argumenta, demanem que es treguin els 
29 elements patrimonials de la MPPGO 28 i s’hi afegeixi un llistat dels camins 
públics i històrics que queden dins l’àmbit d’actuació. 
 
 
CATORZENA 
Actes informatius sobre la MPPGO 28 
 
No s’han organitzat actes d’informació pública adreçats a la ciutadania. Entenem que el 
públic en general ha de tenir coneixement d’aquest document. Als anys 2009 i 2010 es 
van realitzar publicacions al butlletí i reunions informatives adreçades al públic en general.  
 
 
QUINZENA 
Normativa poc específica 
 
Ens trobem que en els diferents usos permesos no s’acota la quantitat que globalment es 
permetrà a l’àrea contemplada per la MPPGO 28. Per exemple si per tenir una explotació 
ramadera cal tenir 5 Ha, vol dir això que cada 5 Ha podria haver-hi una explotació 
ramadera? Hi ha un límit al nombre global d’explotacions ramaderes que la normativa 
contempli per tota la zona afectada per la MPPGO 28? Si hi és no l’hem sabut veure, però 
és evident que cal que hi sigui.  
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No es pot aprovar aquest document sense poder valorar quina afectació tindrà 
sobre el territori i és impossible valorar quina afectació tindrà si no hi ha uns límits 
clarament definits. Quantes explotacions ramaderes, hípiques, noves 
construccions, hivernacles, centres de jardineria, cellers, etc pot haver-hi a l’hora? 
Tal com està definit -sense un límit superior - sembla que aproximadament cada 3 
Ha pugui haver-hi alguna d’aquestes activitats! 
 
 
SETZENA 
Pla d’accions de les Muntanyes del Baix i Pla d’Acció Comarcal davant el Canvi 
Climàtic 
 
Les propostes d’actuacions permeses haurien de coincidir amb les aprovades al pla 
d’accions de les Muntanyes del Baix 2019-2023 i amb el recentment aprovat Pla d’Acció 
Comarcal davant el Canvi Climàtic. 
 
Aquestes propostes són una gestió forestal sostenible fent del bosc un actiu econòmic 
potenciant la fusta i la biomassa per generar energia, implantar silvopastura per prevenir 
incendis, recuperar i promoure els productes agrícoles amb un conreu ecològic, conservar 
el patrimoni natural i cultural de les muntanyes, fer un bon manteniment dels camins i 
promoure l’educació i sensibilització envers el respecte cap al medi natural.  
 
Aquestes són les accions que la MPGO 28 hauria de potenciar. Ja vam dir a les 
al·legacions que ni la biomassa ni la silvopastura es contemplaven i s’ha desestimat. La 
nova versió de la MPGO 28 segueix sense contemplar la gestió forestal orientada a la 
biomassa i silvopastura a cap article. 
 
Quan es va redactar la proposta de MPPGO 28, encara no s’havia declarat l’emergència 
climàtica. Han transcorregut més de dos anys i la situació és molt diferent. Aquelles terres 
aptes per a conreu s’han de protegir a tota costa  - i les més aptes són les zones planes 
que envolten el nucli urbà – i s’ha d’afavorir que es treballin, ja que el decreixement 
imprescindible i la desaparició dels combustibles fòssils, ens duu al conreu de proximitat. 
No es pot malmetre la terra posant-hi hivernacles (cada cop menys justificats per 
l’augment de temperatures), ni “sembrar” camps amb plaques solars mentre hi hagi 
teulades buides. També s’ha de protegir el bosc i el verd i és imprescindible mantenir el 
connector ecològic que les terres de Begues representen entre l’Ordal li el Garraf. Sense 
aquest connector la pèrdua de biodiversitat s’agreujarà.  
 
Es una contradicció que la normativa que es vol aprovar ara sigui menys restrictiva amb 
els usos i menys curosa amb la natura que la que es va aprovar a 2012.  
 
Demanem que el document contempli únicament activitats incloses al Pla d’Accions 
de Muntanyes del Baix i al Pla d’Acció Comarcal davant el Canvi Climàtic. Hi ha 
solucions més enginyoses que poden afavorir el progrés econòmic, com recuperar 
camps de conreu, cooperatives de consum de proximitat, una escola de natura, una 
escola de pedra seca, uns estudis professionals en gestió forestal que es facin al 
municipi o que s’hi facin les pràctiques, etc. totes elles activitats que no malmeten 
el territori. 
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DISETENA 
Sobre l’objecte de la MPPGO 28  i el seu impacte: 
 

a-  Als espais protegits 
 
Tal com s’indica a la mateixa memòria, l’objecte de la proposta de MPPGO 28 és 
flexibilitzar la normativa vigent per tal de permetre la implantació d’usos actualment no 
permesos, cosa que implica reduir el nivell de protecció d’aquests espais del SNU. 
 
Bona part d’aquests espais tenen un elevat valor natural, motiu pel quan van ser declarats 
espais naturals protegits amb la seva inclusió a la XN2000 en forma de ZEPA i LIC (Acord 
del Govern 112/2006, de 5 de setembre, publicat al DOGC 4735, de 6-10-2006). D’acord 
amb aquesta declaració, la protecció de l’espai del Garraf-Ordal que ens afecta (com els 
de la resta dels espais de muntanya litoral) obeeix entre d’altres a la necessitat de 
protecció de l’hàbitat de dues espècies amenaçades que considera prioritàries: l’àliga 
cuabarrada i la tortuga mediterrània, ambdues existents al municipi de Begues. Amb la 
modificació nº9 vigent, la conservació del hàbitat d’aquestes espècies dins dels espais 
protegits delimitats estava garantida, però amb la nova proposta ja no és així, atès que es 
preveu facilitar o considerar admissibles usos que impliquen una alteració del hàbitat com 
són els increments d’edificabilitat, els hivernacles, vivers, gosseres, plantes de producció 
energètica, etc. Enlloc s’avalua l’impacte que això pot ocasionar a aquestes espècies 
amenaçades, tot i que a les directrius establertes a la declaració d’aquests espais com a 
ZEPA s’estableix que no són admissibles els usos que puguin afectar apreciablement el 
seu hàbitat, cosa que al nostre entendre suposaria. 
 
Per tot això considerem que s’han d’excloure de la MPPGO 28 tots els espais 
naturals protegits per la XN2000. 
  

b- Als espais no protegits 
 
D’altra banda, a nivell local el paisatge agroforestal del SNU no inclòs a la XN2000 que 
envolta la zona urbana és un dels valors patrimonials més grans que tenim, en ser un 
paisatge de transició entre l’espai pròpiament urbà i els espais més naturals i protegits, als 
quals fa de coixí dels impactes que genera el darrer. Es tracta d’uns espais 
majoritàriament oberts en forma de mosaic (conreus, erms, rieres, bardisses, bosquines...) 
amablement integrats en el paisatge, en els quals hi trobem els principals camins històrics 
emprats per l’esbarjo i gaudi dels beguetans, una gran quantitat d’elements del patrimoni 
de pedra seca (marges, barraques...) i bona part de les masies que no han quedat 
absorbides per la trama urbana. És a dir, el paisatge humà tradicional que ha caracteritzat 
el pla de Begues durant segles. Degradar aquests espais amb la implantació dels usos 
que preveu la MPPGO 28 implicaria perdre la qualitat dels espais més estimats pels 
beguetans.  
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’esmentat, considerem que l’alternativa 0 del projecte (mantenir la vigència 
de la modificació nº9 del 2012) és la millor opció per a garantir la conservació dels 
valors ambientals, naturals, patrimonials i paisatgístics del SNU de Begues, i en 
conseqüència sol·licitem que la proposta de MPPGO nº28 sigui anul·lada.       
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RELACIÓ d’ANNEXES inclosos a les presents al·legacions 
 
Annex 1: document d’abast de la OTAA sobre l’avanç del MPPGO 28 
Annex 2: escrit d’opinió presentat per APMA sobre l’avanç del MPPGO 28 
Annex 3: informe tècnic de l’aprovació inicial del MPPGO 28 
Annex 4: al·legacions del CEB a l’avanç del MPPGO 28.  
 
Begues, a 3 de gener de 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elicinia Fierro     Roger Reixach 
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