2

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
URBANA DE BEGUES PER A LA REGULACIÓ DEL SÒL NO
URBANITZABLE
(Document de juny de 2012 on s’incorporen les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona a la sessió de 16 de juny del 2011)

I MEMÒRIA INFORMATIVA
II MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
III NORMATIVA URBANÍSTICA
IV ANNEX CARTOGRÀFIC (Document adjunt)
EQUIP REDACTOR

Miquel Sitjà. Arquitecte
Jordi Codina. Biòleg
Adrià Gelabert. Ambientòleg i tècnic urbanista
Patricia Castro. Ambientòloga
Roger Camprubí. Ambientòleg i expert en SIG
GESTIÓ
Albert Carceller
Advocat
Lupe Serraima
Arquitecta
Oficina d’Activitats i Urbanisme
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

4

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE BEGUES PER A LA REGULACIÓ DEL SNU

I MEMÒRIA INFORMATIVA .................................................................................................................. 8
1

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ................................................................................................ 8

2

PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT.................................................................. 11

3

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL................................................................................... 17

4

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ........................................................................ 19

4.1

INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL .......................................................................... 20

4.2

INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC ........................................................................... 26

4.3

INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I AMBIENTAL .................................................... 28

5

ELEMENTS TERRITORIALS, AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS.................................................... 31

5.1

ÀMBIT D’ESTUDI ............................................................................................................................... 31

5.2

COBERTES I USOS DEL SÒL............................................................................................................. 33

5.3

ACTIVITATS........................................................................................................................................ 36

5.4

ÀREES AMB RISCOS NATURALS I ANTRÒPICS ................................................................................ 38

5.5

BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL ................ 43

5.6

VIALITAT ............................................................................................................................................ 56

5.7

PATRIMONI CULTURAL .................................................................................................................... 58

5.8

IMPACTES SIGNIFICATIUS ASSOCIATS AL SÒL NO URBANITZABLE .............................................. 60

5.9

PAISATGE .......................................................................................................................................... 62

II MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ .......................................................................................................... 67
1

OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ............................................................................................... 67

1.1

OBJECTIU GENERAL ........................................................................................................................ 67

1.2

OBJECTIUS ESPECÍFICS .................................................................................................................. 67

2

ALTERNATIVES CONSIDERADES ........................................................................................... 69

3

ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ............................................................................ 73

3.1

ZONIFICACIÓ..................................................................................................................................... 73

5

3.2

REGULACIÓ DELS USOS ...................................................................................................................74

3.3

XARXA BÀSICA DE CAMINS ...............................................................................................................74

3.4

CONSTRUCCIONS ..............................................................................................................................75

3.5

REGULACIÓ GENERAL DE L’ÚS PÚBLIC ..........................................................................................75

3.6

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I DEL PAISATGE ..........................................................................75

III NORMES D’ORDENACIÓ................................................................................................................77
CAPÍTOL I -

JUSTIFICACIÓ, ÀMBIT, MARC LEGAL I DESENVOLUPAMENT............................................77

Article 1 Justificació..........................................................................................................77
Article 2 Objecte.................................................................................................................77
Article 3 Àmbit d’aplicació ................................................................................................77
Article 4 Marc jurídic..........................................................................................................78
Article 5 Vigència, revisió i modificació ..........................................................................79
Article 6 Interpretació .......................................................................................................79
Article 7 Obligatorietat......................................................................................................80
Article 8 Desenvolupament de la Modificació...............................................................80
CAPÍTOL II - DISPOSICIONS GENERALS ..................................................................................................81
REGULACIÓ D’USOS I D’ACTIVITATS .................................................................................................81
Article 9 Definició i divisió de les zones .........................................................................81
Article 10 Usos i activitats admeses ...............................................................................81
Article 11 Usos i activitats prohibides.............................................................................83
Article 12 Usos disconformes o fora d’ordenació ..........................................................83
Article 13 Normativa específica dels usos i les activitats agrícoles ..........................84
Article 14 Normativa específica sobre els usos i les activitats ramaderes ..............84
Article 15 Normativa específica sobre els usos i activitats forestals ........................85
Article 16 Hivernacles ........................................................................................................86
Article 17 Tinença de cavalls.............................................................................................87
Article 18 Vivers ..................................................................................................................88
Article 19 Centres de jardineria ........................................................................................88
Article 20 Centres d’acollida de gossos ..........................................................................89
Article 21 Acopi de terres, àrids, runes o materials de construcció ...........................90
Article 22 Moviment de terres ..........................................................................................90
Article 23 Instal·lacions per a energies renovables ......................................................90
XARXA DE CAMINS I ACCESSIBILITAT ..............................................................................................92
Article 24 Règim general....................................................................................................92
Article 25 Obertura i recuperació de camins ..................................................................92
Article 26 Modificacions i ampliacions ............................................................................93
CONSTRUCCIONS ..............................................................................................................................93
Article 27 Disposicions generals ......................................................................................93
Article 28 Noves construccions........................................................................................94
Article 29 Condicions generals de les construccions agrícoles..................................95
Article 30 Condicions generals de les construccions ramaderes ..............................96
Article 31 Construccions aïllades.....................................................................................97
Article 32 Condicions de disseny .....................................................................................97

6

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE BEGUES PER A LA REGULACIÓ DEL SNU

REGULACIÓ GENERAL DE L’ÚS PÚBLIC ......................................................................................... 98
Article 33 Ús públic ............................................................................................................ 98
Article 34 Regulació dels usos i les activitats esportives i recreatives esporàdiques
o no permanents .................................................................................................................... 98
Article 35 Regulació específica de les àrees recreatives permanents ..................... 98
Article 36 Ciclistes ............................................................................................................. 99
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI, MEDI AMBIENT I DEL PAISATGE .................................................... 99
Article 37 Tanques ............................................................................................................. 99
Article 38 Publicitat ......................................................................................................... 100
Article 39 Elements patrimonials i de separació ........................................................ 100
CAPÍTOL III FORESTAL (CLAU PF’) ................................................................................................. 102
Article 40 Definició i objectius ....................................................................................... 102
Article 41 Regulació d’usos i activitats ........................................................................ 102
Article 42 Normativa específica .................................................................................... 103
CAPÍTOL IV - AGRÍCOLA (CLAU A’) ......................................................................................................... 105
Article 43 Definició i objectius ....................................................................................... 105
Article 44 Regulació d’usos i activitats ........................................................................ 105
CAPÍTOL V - ESPAI NATURAL MUNTANYES DE L’ORDAL (CLAU ENMO’) ........................................... 107
Article 45 Definició i objectius ....................................................................................... 107
Article 46 Regulació d’usos ............................................................................................ 107
Article 47 Normativa específica .................................................................................... 107
CAPÍTOL VI - ESPAI NATURAL MASSÍS DEL GARRAF (CLAU ENMG) ................................................... 108
Article 48 Definició i objectius ....................................................................................... 108
Article 49 Regulació d’usos ............................................................................................ 108
Article 50 Normativa específica .................................................................................... 109
ANNEX I – UNITATS RAMADERES PROCEDIMENTALS ............................................................................. 111
ANNEX II – PLA ESPECIAL DEL PARC DEL GARRAF................................................................................. 113
ANNEX III – MAPA D’ORDENACIÓ ............................................................................................................... 119
IV ANNEX CARTOGRÀFIC (DOCUMENT ADJUNT) ............................................................................. 121

7

I MEMÒRIA INFORMATIVA
1

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ

El terme municipal de Begues està situat al massís del Garraf dins la comarca del Baix Llobregat,
amb una extensió de 50,42 km2 i una població de 5.898 habitants l’any 2007 (IDESCAT). El
municipi limita al nord amb els termes d'Olivella, Olesa de Bonesvalls, Vallirana i Torrelles de
Llobregat; a l'est amb Sant Climent de Llobregat i Gavà, i al sud i sud-oest amb Sitges.
El planejament urbanístic vigent a Begues és el Pla General Ordenació Urbana (PGOU), aprovat
definitivament l'any 1997. Donades les diverses modificacions a les quals ha estat subjecte el
PGOU, en el moment que es redacta el present document es disposa d’un Text refós1 que recull
les modificacions a la normativa urbanística des de la seva aprovació definitiva el 15 d’octubre
de 1997 fins el 31 de desembre de 2007. D’acord a la normativa urbanística vigent, en el sòl no
urbanitzable del municipi es disposa de dues regulacions diferents:
1) Per una banda, tot el territori inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del
Paisatge de l'Espai Natural del Garraf (PENG) es regirà per la normativa específica del mateix.
2) Per altra banda, la resta de sòl no urbanitzable del municipi es divideix en les següents zones:
EN
PF
A
R
ENC
ENMO

Espai natural
Parc forestal
Agrícola
Rústec
Espai natural compromès
Espai Natural Muntanyes de l’Ordal

Actualment, en el sòl no urbanitzable del municipi que no es troba especialment protegit, és a
dir, fora del Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf, hi
ha diversos usos i activitats econòmiques que poden representar una amenaça per a la
integritat dels valors ecològics i paisatgístics de la zona. No obstant, algunes d’aquestes
activitats convenientment regulades poden ser un motor interessant per a dinamitzar el mateix
sòl, garantir la conservació del paisatge i un impuls econòmic sostenible del municipi.
Per aquest motiu el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 28 de novembre de 2007, va
acordar2 suspendre la tramitació de figures de planejament derivat i l’atorgament de llicències
municipals, a l'espera de la revisió de la normativa del sòl no urbanitzable no protegit.
1

Verificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 25 de juny de 2008, amb edicte publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona amb data de 17 de juliol de 2008.
2
Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data de 30 de novembre de 2007, modificat
posteriorment i per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2008 (edicte publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data del dia 11 de març de 2008).
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En aquest context, es procedeix al desenvolupament dels treballs necessaris per a la
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Begues per a la regulació del sòl no
urbanitzable, d’acord a les determinacions i procediment fixats per la Llei d’urbanisme vigent, el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.
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2

PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT

El planejament urbanístic vigent a Begues és el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), aprovat
definitivament l'any 1997. Donades les diverses modificacions puntuals a les quals ha estat
subjecte el PGOU, en el moment que es redacta el present document es disposa d’un Text refós3
que recull les modificacions a la normativa urbanística des de la seva aprovació definitiva el 15
d’octubre de 1997 fins el 31 de desembre de 2007. D’acord a la normativa urbanística vigent el
territori municipal es classifica en sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable, tal i com es
mostra a la taula següent:
Taula 2.1 Classificació del sòl del municipi de Begues
Classificació del sòl
Sòl urbà i urbanitzable
Sòl no urbanitzable
No inclòs al Pla especial de protecció del
medi físic i del paisatge de l’espai natural del
Garraf
Inclòs al Pla especial de protecció del medi
físic i del paisatge de l’espai natural del
Garraf
Total

Àrea
m2
3.845.064
46.591.499

ha
384,5
4.659,1

%
7,6
92,4

17.094.155

1.709,4

33,9

29.497.344

2.949,7

58,5

50.436.563

5.043,6

Font: lavola a partir de diverses fonts

Segons les dades anteriors4, el sòl urbà i urbanitzable del municipi representa un 7,6% de la
superfície municipal alhora que la resta (92,4%) està classificat pel planejament vigent com sòl
no urbanitzable. Aquest 92,4% del territori municipal equival a 4.659,1 ha, de les quals 2.949,7
ha (quasi un 60% del territori municipal) estan incloses en el Parc del Garraf i 1.709,4 ha,
equivalents a gairebé el 34% de la superfície municipal, són sòl no urbanitzable que no es troba
especialment protegit. Pel que fa a les qualificacions del sòl no urbanitzable, es disposa de dues
regulacions diferents:
1) Per una banda, tot el territori inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del
Paisatge de l'Espai Natural del Garraf (PENG) es regirà per la normativa específica del mateix.
2) Per altra banda, la resta de sòl no urbanitzable del municipi es divideix en les següents zones:
3

Verificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 25 de juny de 2008, amb edicte publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona amb data de 17 de juliol de 2008.
4
Les dades contingudes en aquesta taula són el resultat de l’anàlisi realitzat a partir de la informació cartogràfica
disponible, sent aquesta: el límit municipal (E 1:50.000) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la delimitació de la
classificació del sòl del Refós de Planejament a data de desembre de 2006 realitzat per la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, contrastada amb el plànol normatiu (disponible en format paper) del Règim de
sòl i zonificació del sòl no urbanitzable del PGOU de Begues vigent.
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•

•

•

•
•

•

Espai natural (clau EN): que comprèn les zones de boscos, de màquies o brolles que per llur
extensió, connectivitat amb el parc Natural del Garraf o amb les zones qualificades pel PEIN i
per llur estat de conservació actual, o llur potencial de recuperació, tenen un alt valor
ecològic.
Parc forestal (clau PF): comprèn aquelles àrees arbrades, o que actualment presenten
comunitats secundàries amb espècies de màquia o brolles producte de la degradació de la
vegetació preexistent, d'extensió variable, que històricament han rebut un impacte humà
sostingut, i que es troben properes a zones urbanes o agrícoles periurbanes.
Agrícola (clau A): comprèn aquells terrenys aptes pel conreu, que han estat fins a l'actualitat
objecte d'explotació agrícola i que s'han de preservar de qualsevol altre ús, afavorint la seva
millora i rendibilitat.
Rústec (clau R): comprèn els terrenys situats al sud de l’eix territorial d’Olesa de Bonesvalls
– Begues –Gavà i del PP5 Can Térmens.
Espai natural compromès (clau ENC): són terrenys classificats com a no urbanitzables que
per llurs característiques originals i pel seu entorn immediat, tenen vocació d'espais
naturals, però que en l'actualitat i per raons històriques existeixen usos temporals
extractius amb llicència d’activitat per a l'explotació.
Espai Natural Muntanyes de l’Ordal (clau ENMO): es correspon a la part de l’àmbit de les
muntanyes de l’Ordal incloses en el terme municipal de Begues, en el qual la Direcció
General de Patrimoni Natural ha iniciat els treballs corresponents del seu Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge, d’acord amb la Resolució de 4 de maig de 1994 del
Conseller de Medi Ambient (per la qual s’inicia la formulació de diversos plans especials de
protecció del medi natural i del paisatge en espais del PEIN).

Pel que fa la zona rústec (clau R), tal i com s’ha especificat anteriorment, l’Ajuntament de
Begues ha tramitat la Modificació puntual número 10 del PGOU: Modificació dels usos de la clau R
del sòl no urbanitzable (Can Tèrmens), aprovada definitivament per la CUB en data de 23 de
setembre de 2009. La Modificació esmentada fa referència als usos del sòl en aquesta zona i té
per objecte clarificar l’abast del paràmetre “esportiu a l’aire lliure” i regular amb major precisió el
règim de llicències de les construccions existents.
També esmentar que en el moment que es redacta el present document és vigent el Pla especial
“Les Pedreres”, el qual, d’acord al PGOU vigent, concreta i adequa la situació i possibilitats
futures de les activitats extractives delimitades com a zona d’Espais naturals compromesos
(clau ENC). El Pla especial estableix per a la pedrera Montau II la denominació ENC-1 – Montau i
per a la Pedrera Les Cubetes, la denominació ENC-2 Cubetes, proposant per aquesta última les
subclaus:
ENC- 2 A – Espai Natural compromès les Cubetes d’excavació i restauració.
ENC – 2B – Espai Natural compromès Les Cubetes de restitució paisatgística.
D’altra banda els sistemes generals que el PGOU qualifica són:
•
•
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Sistema hidrogràfic (clau 2): comprèn les rieres i torrents i els espais laterals que
constitueixen el seu curs i lleres, així com les fonts i els avencs.
Sistema d'infraestructures de serveis tècnics (clau 4): comprèn:
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-

•
•

•

•

Sistema d'abastament d'aigües: comprèn l'origen de les captacions, les estacions de
tractament, les línies de conducció, els dipòsits reguladors i la xarxa fonamental de
distribució.
Sistema de sanejament: comprèn la xarxa de clavegueram i les estacions depuradores.
Sistema de les instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica: comprèn les
àrees destinades a estacions de distribució i transformació de l'energia elèctrica, així
com les xarxes de transport d'alta tensió.
Sistema d'abocadors d'escombraries: comprèn les àrees limitades per a aquest ús.
Telefonia i telecomunicacions.
Altres serveis de caràcter semblant.
Sistema viari (clau 5): la xarxa viària en sòl no urbanitzable és constituïda pels camins
d'accés als sòls agrícoles i ramaders o forestals.
Sistema d’espais lliures (clau 6): comprèn els sòls ordenats com espais lliures verds amb
vegetació natural o jardineria. Es distingeix entre parcs urbans, que formen part de
l'estructura general i orgànica del territori, jardins públics que estan al servei directe d'una
àrea o sector i valls de rieres.
Sistema d'equipaments (clau 7): comprèn els sòls que es dediquen a usos públics o
col·lectius al servei dels veïns a escala local, municipal, o supramunicipal. Es distingeixen
els següents tipus d'equipament:
Equipaments públics existents (clau 7a), amb dues categories: equipaments públics
existents d'àmbit municipal (clau 7a1) i equipaments públics existents d'àmbit
supramunicipal (clau 7a2).
Equipaments privats (clau 7b).
Equipaments projectats (clau 7c).
Protecció del sistema viari (clau 8): comprèn els sòls residuals situats entre elements del
sistema viari o en posició tangencial a aquest.

En el sòl no urbanitzable, a banda de regular de forma específica els usos en cada zona, sent
només admesos els propis per a cada qualificació, s’estableixen limitacions i regulacions de
caràcter general amb l’objectiu de protegir el paisatge en relació a: les parcel·lacions, divisions o
segregacions de les actuals finques, les construccions en sòl no urbanitzable, els camins rurals i
els marges de pedra seca i les torrenteres.
La normativa vigent estableix les següents classes d’usos en els sòl no urbanitzable:
a) Ús agrícola i ramader. Comprèn les activitats de conreu i explotació agrícola i pecuària, així
com la manipulació i dipòsit dels productes de dites explotacions.
b) Ús forestal. Comprèn les activitats d'explotació dels boscos existents o resultants de
plantacions especialitzades.
c) Ús d'habitatge. És l'ús que comprèn la utilització d'habitatges de residència unifamiliar al
servei exclusiu de l'agricultor o ramader que treballi la finca on està.
d) Ús residencial temporal. Comprèn les activitats d'allotjament temporal mitjançant l'ocupació
parcial d'edificacions incloses dins les àrees classificades en sòl no urbanitzable.
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e) Ús d'extracció de minerals. Comprèn les activitats d'extracció de roques i de la seva
manipulació primària.
A més, la normativa de cada zona estableix quins són els usos i llurs limitacions o condicions
específiques, restant prohibits tots aquells no citats explícitament.
La normativa urbanística vigent contempla, que s'haurà de disposar d’un Catàleg de les
construccions o edificis d'interès artístic, històric, arqueològic o típic i dels llocs i elements
naturals d'interès. Aquest catàleg haurà de comprendre al menys els edificis i llocs objecte de
protecció per la legislació sobre el Patrimoni artístic i cultural i els espais naturals protegits i els
edificis qualificats com a monumentals pel mateix Pla General. A més, també es determina que
per a la conservació dels elements singulars d’interès natural l’Ajuntament formularà un Pla
Especial d’acord amb la legislació vigent, perquè els arbres5 que es detallen es declarin com
arbres d’interès local, sempre que no estiguin directament afectats per sistemes del
planejament, sent aquests:
el pi de la Sínia, el pi gros de Can Sadurní, el pi de les tres soques (en front de la
Roca del Barret), l’om de Can Grau del Coll, el lledoner de Can Sadurní, el lledoner de
Can Romagosa, l’ailant de Can Pau, el perot del Roure (al trencant del camí de
Sitges), l’arboç de l’avenç de la Ferla, el roure de Mas Ferrer, i les alzines de Can
Martí, de Can Romagosa (plaça Camilo Riu), i de la font de Puig Moltó. Que es
declarin arbredes d’interès local, els plàtans de la carretera de Begues a Gavà
(entre la Collada i la Creu del Juncà), la pineda de Ca l’Enfrons, la pineda de Trenta
un pins, la pineda de Cal Taco, la pineda i alzines de Mas de Puig Moltó, l’alzina i els
roures situats a la ribera de la riera que baixa de Ca’l Vidu i la Rectoria, entre Can
Gepis i el carrer Agricultura, així com tots els roures, alzines, pollancres i àlbers
que ressegueixen la resta de rieres de Begues.
Tanmateix el Pla Especial inclourà la protecció dels següents elements d’interès històric6 amb
una àrea de protecció al seu entorn:
•

•
•

•
•

La creu del Juncà, inclou el tram del camí medieval de Barcelona a Vilafranca on encara
s’observen les roderes dels carruatges gravades a la roca i la creu d’Ardenya (s’ubica en sòl
urbà). També haurien d’estar en aquesta relació -si es fa a part de la dels edificis d’interèsles dues creus de terme.
El Pou de Glaç, amb el tram pròxim de la riera de Begues.
Els forns de calç del Montau (enfront de les barbacoes), del Mas Glaçat (al camí de les
Planes), de Mas Grau (al camí de Sitges), de Can Rigol i de Can Sadurní (a prop de la masia de
Can Sadurní).
La rajoleria del Mas Alemany.
Les barraques de vinya entre elles les del cementiri vell de la Rectoria, de l’Alzina, de Can
Pau, de Can Sadurní vora la gasolinera de Begues Parc, de Mas Trabal, del Roure, de Can
Rigol, de Mas Roig, del fondo de la Tronera, i de Vallgrassa.

5
Es constata que alguns dels arbres citats ja s’han mort; i en relació a la Modificació que es proposa, cal tenir en
compte que alguns d’aquests se situen en sòl urbà i per tant queden fora de l’àmbit.
6
Alguns elements d’interès històric se situen en el sòl urbà.
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•

•

Els jaciments arqueològics de la cova de Can Sadurní - cova de les Teixoneres, de la cova de
Can Figueres, de la cova Cassimanya, de la coveta del Marge del Moro, del Puig Castellar, del
Padrò, del Puig de la Mola, del Marge del Moro, i el situat entre Can Barrera i Can Figueres. La
major part dels anteriors jaciments estan inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya, i es grafien en els plànols normatius E: 1/5.000.
Els pous, cisternes, sínies i fonts següents: pou gran de la Maçana, pou de Jaques, pou del
Fondo, pou de la font de Can Figueres, pou de les Agulles, pou de la font Sangonera, bassa de
Can Pau, cisterna i pous de la Clota, cisterna del corral de les Tres Fites, cisterna dels Casals,
sínia de l’Alzina, sínia de Can Figueres, sínia del Juncà, font de Puig Multó, font de la Beurada,
font de l’alba, i font del Roure.

En aquest sentit, la normativa urbanística inclou un títol (concretament el títol setè) de
protecció i conservació de l’estructura edificatòria, que comprèn una relació d’edificacions i
àmbits d’interès en sòl urbà, i en sòl no urbanitzable. Les edificacions i àmbits d’interès en sòl no
urbanitzable7 són:
1 Cal Rito (Mas Pasqual), 2 La Massana, 3 Can Sadurní, 4 Cal Gepet, 5 Can Pau, 6
Can Figueres, 7 Conjunt de Cal Barreres, 8 Cal Catequero, 9 Cal Pepet de la Creu, 10
Cal Batlle Vell, 11 Cal Farfai, 12 L’Alzina, 13 Cal Taco, 14 Les Planes, 15 Vallgrassa,
16 Jaques, 17 Carxol, 18 El Mas Roig, 19 La Parellada, 20 Can Rigol, 21 La Creu (3
cases), 22 El Roure, les casetes del masover i l’antic forn de vidre, 23 Cal Vallès, 24
Cal Quiterio, 25 Mas Grau, 26 Cal Rata, 27 Cal Tallaret, 28 La Casota, 29 Cal Ros, 30
Mas Ferrer, 31 Puig Moltó, 32 El pou del glaç, 33 Conjunt Petit Canigó, 34 Granja
Hotel Petit Canigó, 35 Can Grau del Coll, 36 Cal Secaire, 37 Cal Gepis, 38 Can
Térmens.
La normativa urbanística vigent també estableix les normes de prevenció d’incendis

7
Es constata que actualment alguns d’aquests sòls han passat a sòl urbà i per tant algunes de les edificacions
s’ubiquen en sòl urbà.
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3

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

D’acord a la normativa urbanística vigent (veure taula de l’apartat anterior), el sòl urbà i
urbanitzable del municipi de Begues representen un 7,6% de la superfície municipal alhora que
la resta (92,4%) està classificat pel planejament vigent com sòl no urbanitzable. Aquest 92,4%
del territori municipal equival a 4.659,1 ha, de les quals 2.949,7 ha (quasi un 60% del territori
municipal) estan incloses al Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai
natural del Garraf i 1.709,4 ha, equivalents a gairebé el 34% de la superfície municipal, són sòl no
urbanitzable que no es troba especialment protegit.
Com ja s’ha detallat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 28 de novembre
de 2007, va acordar8 suspendre la tramitació de figures de planejament derivat i l’atorgament de
llicències municipals, a l'espera de la revisió de la normativa del sòl no urbanitzable no protegit.
En un sentit ampli, l’àmbit de la suspensió de llicències es correspon al sòl no urbanitzable que
no es troba especialment protegit, és a dir no inclòs al Pla especial de protecció del medi físic i
del paisatge de l’espai natural del Garraf, del qual a més cal excloure:
-

-

L'àmbit del Pla especial ”Les Pedreres” que comprèn la superfície discontinua de les
dues explotacions d’extracció d’àrids ubicades al municipi de Begues: les Cubetes i
Montau; qualificades pel planejament vigent com a zona Espai Natural Compromès
(clau ENC).
La delimitació sobre plànol de l’àmbit corresponent al transformador ubicat a l’extrem
nord del municipi de Begues, qualificat pel planejament vigent com infraestructures de
serveis tècnics (clau 4).

Per la delimitació de l’àmbit de la Modificació puntual es parteix de l’àmbit de la suspensió de
llicències esmentat anteriorment, del qual s’exclou la zona de Rústec (clau R), per la qual
l’Ajuntament de Begues ha tramitat la Modificació puntual número 10 del PGOU: Modificació dels
usos de la clau R del sòl no urbanitzable (Can Tèrmens), aprovada definitivament per la CUB en
data de 23 de setembre de 2009. També s’ha emprat la delimitació del municipi de Begues
corresponent a la divisió administrativa municipal a escala 1:50.000 de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC). Per aquest motiu, hi poden haver algunes discordances amb el contorn
municipal corresponent al Mapa del Règim de sòl i zonificació del no urbanitzable del PGO de
Begues (1997).
A partir de la informació cartogràfica disponible la superfície de l’àmbit de la Modificació i de l’ISA
es quantifica en 1.629 ha segons les dades que es resumeixen a la taula següent:

8

Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data de 30 de novembre de 2007, modificat
posteriorment i per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2008 (edicte publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data del dia 11 de març de 2008).
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Taula 3.1 Superfície de l’àmbit de la Modificació puntual que es proposa i de l’ISA
Àrea
Sòl no urbanitzable No inclòs al Pla especial
de protecció del medi físic i del paisatge de
l’espai natural del Garraf
Àmbit del Pla especial ”Les Pedreres”
Delimitació sobre plànol de l’àmbit
corresponent al transformador
Zona de Rústec (clau R)
Àmbit de la Modificació puntual

m2

ha

17.094.155

1.709,4

707.255

70,7

3.980

0,4

93.024
16.289.896

9,3
1.629

Font: lavola a partir de diverses fonts

Figura 3.1 Àmbit de la Modificació puntual que es proposa i de l’ISA

Àmbit de la Modificació puntual
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona (abril 2008)

Font: lavola a partir de diverses fonts
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4

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES

A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha tingut
coneixement per tal de recollir aquelles actuacions significatives que afecten al territori objecte
d’ordenació i d’identificar aquells casos en què la seva superposició, entre si, i amb la Modificació
puntual que es proposa, pot representar impactes acumulatius rellevants que s’hagin de tenir en
consideració en l’avaluació de la mateixa.
A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i programes:
•
•
•

Instruments de planejament territorial
Instruments de planejament urbanístic
Instruments de planificació estratègica i ambiental

El planejament urbanístic és jeràrquicament inferior al planejament territorial, el qual estableix
normes d’aplicació directa, directrius que aquest haurà de desenvolupar i concretar
obligadament i recomanacions. D’aquesta manera, el planejament territorial coordina i
harmonitza a una escala superior els diversos plans urbanístics que es puguin formular en el seu
territori.
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4.1 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL
D’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, es defineixen tres
instruments de planejament territorial:
•
•
•

El Pla territorial general
Els plans territorials sectorials
Els plans territorials parcials
•

Pla Territorial General de Catalunya (PTGC)

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març,
comprèn l’àmbit de tota Catalunya, i té com a objectius generals definir l’equilibri territorial
d’interès general per a Catalunya, i orientar les accions a emprendre per crear les condicions
adequades que atreguin l’activitat econòmica als espais idonis.
El PTGC defineix 6 àmbits funcionals territorials9 (AFT), i el municipi de Begues queda delimitat
en l’AFT metropolità que engloba les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès,
el Garraf, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
Concretament, el municipi de Begues queda delimitat dins dels sistemes d’articulació entre
àmbits funcionals territorials, que el PTGC defineix com sistemes urbans naixents que es
caracteritzen pel fet de tenir un potencial de recursos i una capacitat d’acollida del territori
elevats. Per a aquests sistemes, el PTGC proposa afavorir el desenvolupament de sòl per als
diferents usos (residencial, industrial i terciari) així com acompanyar aquest desenvolupament
d’una dotació suficient d’equipaments, serveis i parcs.
A nivell general, el PTGC es basa en el Pla de carreteres per definir una xarxa viària en teranyina
sobreposada al territori, i delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell que té un pendent inferior
al 20%, que representa aproximadament el 50% del territori català.
Els aspectes ambientals queden poc recollits en el PTGC i en general té poc nivell de concreció,
cosa que impedeix una anàlisi dels efectes en l’escala local, o fins i tot comarcal.
El Pla territorial general s’ha de desenvolupar mitjançant els plans territorials parcials i els plans
territorials sectorials.

9
Modificats posteriorment per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, motivada pel reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran
com un nou àmbit funcional
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•

Els plans territorials sectorials

Els plans territorials sectorials han de comprendre l’àmbit de tota Catalunya, però les seves
determinacions són de caràcter sectorial, és a dir referides només a un aspecte de la realitat
territorial.
En el desenvolupament de la Llei 23/1983, s’ha elaborat i aprovat diversos plans territorials
sectorials, alguns amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial general. Fins el moment els
plans sectorials aprovats a Catalunya són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pla de carreteres de Catalunya (1985 i revisat el 1995).
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (1992).
Pla de sanejament de Catalunya (1996).
Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya (1999)
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (2001, revisat 2005).
Pla de ports de Catalunya (2001, revisat 2007)
Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2003)
Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 (2004)
Pla de l’energia a Catalunya 2006-2015 (2005).
Pla Territorial Sectorial de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 (2006)
Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 (2008)
Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012

Dels anteriors, a continuació es destaquen els que per la seva naturalesa i sectorialitat poden
tenir alguna influència en l’àmbit de la Modificació puntual que es proposa.
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 de
desembre, té els seus orígens en la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals; alhora que
esdevé un instrument de planificació territorial i sectorial de desplegament del Pla Territorial
General de Catalunya (PTGC).
Els objectius principals del PEIN són:
•
•

Establir una xarxa d’espais naturals àmplia i representativa de la riquesa paisatgística i la
diversitat biològica dels sistemes naturals de Catalunya.
Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais
naturals.

Per a l’execució i desenvolupament del PEIN, el mateix Pla estableix realitzar una delimitació
definitiva dels espais mitjançant un pla especial (segons les determinacions de la Llei
12/1985), que a més podran contenir altres determinacions pròpies per a la protecció del medi
natural i del paisatge, així com mesures de promoció i millora destinades a la població rural
resident en aquests espais.
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Figura 4.1 Pla d’Espais d’Interès Natural

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Els espais protegits pel PEIN que, per la seva inclusió o proximitat a l’àmbit de la Modificació
puntual, tenen especial rellevància són els que es detallen a continuació, tenint en compte que
cap d’ells disposa de pla especial de delimitació:
•
•
•
•

El Delta del Llobregat.
Serra de Collserola.
Les Muntanyes de l’Ordal.
El Massís del Garraf.

Posteriorment, en aquest mateix document (veure apartat 5.5 Biodiversitat territorial,
permeabilitat ecològica i patrimoni natural) s’analitzarà amb major profunditat la relació
d’aquests espais PEIN amb l’àmbit de la Modificació puntual.
L’objectiu principal del Pla Territorial Sectorial de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya
és la definició d’un marc regulador que faci compatibles la necessitat d’impulsar les energies
netes i renovables i disminuir les emissions de CO2, la necessitat d’afavorir el desenvolupament
local sostenible i la necessitat de preservar el patrimoni natural de Catalunya.
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Per això, estableix una zonificació del territori d’acord amb el grau de sensibilitat del patrimoni
natural i la fauna existent a la possible implantació de parcs eòlics:
a) Zona compatible. Aquella zona idònia per a la implantació de parcs eòlics pel que fa a la
protecció del patrimoni natural i cultural. S’aplica el règim de llicència ambiental previst a la llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. L’administració
promourà l’aprofitament eòlic en aquestes zones. En qualsevol cas, caldrà considerar igualment
en el projecte els valors naturals i culturals inclosos a la base de dades de vulnerabilitat eòlica.
b) Zona d’implantació condicionada a la declaració de l’impacte ambiental. Zona on l’existència
de valors naturals i culturals que han de ser protegits exigeix una declaració d’impacte ambiental
favorable per a cada projecte, de manera que es garanteixi la compatibilitat del projecte o
l’establiment de mesures correctores que evitin l’impacte sobre els valors objecte de protecció.
c) Zona incompatible. Zona del territori exclosa de la implantació de parcs on la presència de
valors naturals i culturals de protecció prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció
d’infraestructures d’aprofitament eòlic.
Figura 4.2 Pla Territorial Sectorial de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya

En vermell es representen les zones incompatibles, en groc les zones d’implantació
condicionada, i en color de fons les zones compatibles.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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D’acord amb el grau de sensibilitat del patrimoni natural i la fauna existent a la possible
implantació de parcs eòlics, l’àmbit de la Modificació puntual està zonificat majoritàriament com
a zona compatible, excepte en l’extrem nord-oest on es delimita una zona d’implantació
condicionada.
•

Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)

Pel que fa als plans territorials parcials, en el moment que es redacta el present document, el Pla
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), es troba en aprovació definitiva des del 20 d’abril
de 2010 (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).
L’àmbit del PTMB engloba les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el
Garraf, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Els aspectes en els quals pot incidir el
PTMB s’estructuren en els tres sistemes bàsics del territori: el sistema d’espais oberts, el
sistema d’assentaments i el sistema d’infraestructures de mobilitat; sobre els quals també
s’estructura la proposta espacial del mateix pla.
El sistema d’espais oberts del PTMB comprèn tot aquell sòl classificat com sòl no urbanitzable
dels municipis que formen el seu àmbit. Per aquesta raó, donat que l’àmbit de la Modificació
puntual es correspon al sòl no urbanitzable del municipi de Begues no protegit especialment
(amb l’exclusió d’alguns àmbits concrets, veure apartat 3 Àmbit de la Modificació puntual), les
determinacions del PTMB tenen incidència en l’àmbit de la Modificació.
Els espais oberts del PTMB han buscat el pas d’uns espais que disposaven d’un grau divers de
protecció jurídica però que no tenien necessàriament una continuïtat física, a un sistema
d’espais oberts. Així en funció del seu nivell de protecció, es distingeixen tres categories
bàsiques d’espais:
•

•

•
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Espais de protecció especial d’interès natural i ambiental: s’inclouen en aquesta categoria
els espais o elements d’interès natural o paisatgístic protegits per les corresponents
legislacions sectorials, els quals ja tenen una delimitació urbanística a efectes de règim
jurídic del sòl; i aquells que el mateix Pla defineix per completar el sistema i que hauran de
ser delimitats pel planejament urbanístic corresponent.
Espais de protecció especial de la vinya: inclou les àrees d’alt valor agrícola amb conreu de
vinya amb Denominació d’origen (DO), indicacions geogràfiques protegides (IGC) i
produccions ecològiques, així com les àrees dedicades a altres conreus i activitats
relacionades amb l’agricultura, ramaderia, producció vitivinícola i activitats relacionades. La
voluntat sobre aquests espais és la seva permanència com a no urbanitzables al
planejament urbanístic, per raons de tipus productiu.
Espais de protecció preventiva del mosaic agroforestal: inclou els espais classificats com a
sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic, que no hagin estat considerats de
protecció especial. Aquests espais s’han de protegir preventivament, sens perjudici que
mitjançant el plans d’ordenació urbanística municipals es puguin delimitar àrees per a ésser
urbanitzades i edificades.
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Gairebé la totalitat de l’àmbit de la Modificació puntual, exactament 1.623,5 ha, forma part del
sistema d’espais oberts delimitat pel PTMB, en tant que tota la seva superfície és sòl no
urbanitzable.
Tenint en compte les diferents categories contemplades en la proposta del PTMB pel sistema
d’espais oberts, la major part de l’àmbit de la Modificació puntual queda delimitat com espais de
protecció especial d’interès natural i ambiental (1.168,3 ha), de les quals 980,4 ha ja disposen
de protecció jurídica, i per tant 187,9 ha són incloses com de protecció especial pel mateix Pla
territorial per completar el sistema, i posteriorment hauran de ser delimitades pel planejament
urbanístic corresponent. La resta de l’àmbit (455,2 ha) són espais de protecció preventiva del
mosaic agroforestal i es considera que s’han de protegir preventivament, sens perjudici que
mitjançant el plans d’ordenació urbanística municipals es puguin delimitar àrees per a ésser
urbanitzades i edificades.
Taula 4.1 Sistema d’espais oberts del PTMB en l’àmbit de la Modificació
Sistema d’espais oberts del PTMB (categories)
Espais de protecció especial d’interès natural i ambiental:
Espais de protecció jurídica
Espais de protecció especial
Espais de protecció especial de la vinya
Espais de protecció preventiva del mosaic agroforestal
TOTAL

Superfície en l’àmbit de la
Modificació puntual (ha)
1.168,3
980,4
187,9
0
455,2
1.623,5

Font: lavola a partir de la informació de l’avantprojecte del PTMB
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Figura 4.3 Sistema d’espais oberts del PTMB en l’àmbit de la Modificació puntual

Àmbit de la Modificació puntual
EPE d'interès natural i ambiental
Protecció jurídica
EPP del mosaic agroforestal

Font: lavola a partir del PTMB

4.2 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC
El planejament urbanístic és jeràrquicament inferior al territorial, i per aquesta raó el segon
estableix normes d’aplicació directa, directrius que el primer haurà de desenvolupar i concretar
obligadament, així com recomanacions. D’aquesta manera, els plans urbanístics han d'ésser
coherents amb les determinacions del pla territorial general i dels plans territorials parcials i
sectorials, i facilitar-ne l'acompliment.
La planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic
general, que és integrat pels plans directors urbanístics, pels plans d'ordenació urbanística
municipal i per les normes de planejament urbanístic.
D’acord al decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, als plans directors urbanístics els correspon: establir les directrius per a coordinar
l'ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal, el desenvolupament urbanístic
sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic, les mesures de protecció
del sòl no urbanitzable i els criteris per a la seva estructuració orgànica, la concreció de les grans
infraestructures, així com la programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge. En el
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moment que es redacta el present document, els plans directors urbanístics vigents o en procés
d’elaboració a Catalunya són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Pla director del Delta de l’Ebre.
El Pla director urbanístic del sistema costaner
El Pla director urbanístic del Pla de Bages
El Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena
El Pla director urbanístic de la Cerdanya
El Pla de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona
El Pla director urbanístic de la Serra de Rodes
El Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat
El Pla director urbanístic del Pallars Sobirà

Les determinacions dels plans directors urbanístics anteriors no tenen incidència al municipi de
Begues.
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4.3 INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I AMBIENTAL
En aquests apartat es recullen altres instruments de planificació estratègica i ambiental
existents i que poden tenir influència en el municipi de Begues i més concretament en l’àmbit de
la Modificació que es proposa.
La Diputació de Barcelona disposa d’una Xarxa de Parcs. Per la seva delimitació en el municipi de
Begues pren especial rellevància el Parc del Garraf, així com per la seva proximitat són
destacables el Parc de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, tots tres inclosos en la Xarxa
de Parcs de la Diputació de Barcelona.
Figura 4.4 Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona

Font: Diputació de Barcelona
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Posteriorment, en aquest mateix document (veure apartat 5.5 Biodiversitat territorial,
permeabilitat ecològica i patrimoni natural) s’analitzarà amb major profunditat la relació
d’aquests Parcs amb l’àmbit de la Modificació puntual.
La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres) i la Directiva Aus (Directiva 74/409/CEE, del Consell, de
2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres) preveuen l’establiment per part
dels estats membres de la Unió Europea d’una xarxa d’espais naturals amb l’objectiu de
"contribuir a garantir la biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres". Aquesta xarxa, anomenada
Xarxa Natura 2000, haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de
conservació favorable dels hàbitats i les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el
territori de la Unió Europea (UE). Els espais que formen la xarxa poden ser de dos tipus: zones
especials de conservació (ZEC) i zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA).
El 5 de setembre de 2006 la Generalitat de Catalunya va aprovar la proposta final dels espais de
la Xarxa Natura 2000 a Catalunya, incloent els d'espais que ja formaven part de la xarxa,
l’ampliació d’alguns d’aquests, així com nous espais. Les zones d'especial protecció per a les aus
(ZEPA) ja són vigents i la proposta dels llocs d'importància comunitària (LIC) ha estat tramitada
a la Unió Europea i es troba a l’espera de la seva aprovació definitiva com a ZEC.
Figura 4.5 Xarxa Natura 2000

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 que per la seva proximitat o inclusió en l’àmbit de la
Modificació puntual, tenen especial rellevància són:
•
•
•

Delta del Llobregat
Serra de Collserola
Serres del Litoral Central

Posteriorment, en aquest mateix document (veure apartat 5.5 Biodiversitat territorial,
permeabilitat ecològica i patrimoni natural) s’analitzarà amb major profunditat la relació
d’aquests espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 amb l’àmbit de la Modificació puntual.
La Resolució 552/V, del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un Pla d’àrees de connexió
biològica a Catalunya (1998), insta el Govern a l’adopció d’unes directrius estratègiques per al
manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques. En el moment que es redacta el
present document es disposa del document Bases per a les directrius de connectivitat ecològica
de Catalunya (Octubre de 2006), en el que el desenvolupament sectorial de les estratègies de
connectivitat ecològica abasta el planejament territorial, els espais naturals protegits, les
espècies amenaçades i protegides, la xarxa viària i altres infraestructures lineals; els espais
fluvials, l’agricultura, l’ urbanisme, l’ ús dels recursos biològics, així com l’avaluació ambiental. A
la vegada que s’està treballant en la redacció del Pla d’àrees de connexió biològica a Catalunya.
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el
catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el
planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials.
Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com unes eines útils per a l’ordenació i la
gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial; i per aquest motiu el seu
abast territorial es correspon amb el dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, que
coincideix amb les set regions en què s’organitzarà en un futur l’estructura política i
administrativa de Catalunya.
L’àmbit de la Modificació puntual està inclòs en el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana
de Barcelona, que en el moment que es redacta aquest document es troba en fase d’elaboració.
Per altra banda, la llei esmentada anteriorment estableix que les cartes del paisatge són
instruments de concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i
estratègies de millora i valoració del paisatge. Les cartes poden ser impulsades per la
Generalitat de Catalunya, per les administracions locals (consells comarcals, mancomunitats,
municipis) i/o per entitats. Les cartes es concreten mitjançant la signatura pública d'un
document on s'estableixen els compromisos que adopten cadascuna de les parts signants en
favor del paisatge i el calendari per assolir els objectius.
En el moment que es redacta aquest document no es té constància que s’estigui treballant en
cap carta de paisatge en l’àmbit de la Modificació puntual.
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5

ELEMENTS TERRITORIALS, AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS

5.1 ÀMBIT D’ESTUDI
El terme municipal de Begues està situat al massís del Garraf dins la comarca del Baix Llobregat,
amb una extensió de 50,42 km2 i una població de 5.898 habitants l’any 2007 (IDESCAT). El
municipi limita al nord amb els termes d'Olivella, Olesa de Bonesvalls, Vallirana i Torrelles de
Llobregat; a l'est amb Sant Climent de Llobregat i Gavà, i al sud i sud-oest amb Sitges.
Figura 5.1 Situació del municipi de Begues

Subirats

Vallirana

Cervelló
Torrelles de Llobregat

Olesa de Bonesvalls
Olèrdola

Sant Climent de Llobregat

Olèrdola

Begues
Olivella

Sant Pere de Ribes

Viladecans
Gavà

Sitges

Castelldefels

Font: lavola a partir del mapa topogràfic 1:50.000 de l’ICC.

El planejament urbanístic vigent a Begues és el Pla General Ordenació Urbana (PGOU), aprovat
definitivament l'any 1997. D’acord a la normativa urbanística vigent, en el sòl no urbanitzable
del municipi es disposa de dues regulacions diferents:
1) Per una banda, tot el territori inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del
Paisatge de l'Espai Natural del Garraf (PENG) es regirà per la normativa específica del mateix.
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2) Per altra banda, la resta de sòl no urbanitzable del municipi es divideix en les següents zones:
EN
PF
A
R
ENC
ENMO

Espai natural
Parc forestal
Agrícola
Rústec
Espai natural compromès
Espai Natural Muntanyes de l’Ordal

L’àmbit de la Modificació puntual correspon al sòl no urbanitzable que no es troba especialment
protegit, és a dir no inclòs al Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai
natural del Garraf, del qual a més cal excloure:
-

-

-

L'àmbit del Pla especial ”Les Pedreres” que comprèn la superfície discontinua de les
dues explotacions d’extracció d’àrids ubicades al municipi de Begues: les Cubetes i
Montau; qualificades pel planejament vigent com a zona Espai Natural Compromès
(clau ENC).
La zona de Rústec (clau R), per la qual l’Ajuntament de Begues ha tramitat la
Modificació puntual número 10 del PGOU: Modificació dels usos de la clau R del sòl no
urbanitzable (Can Tèrmens), aprovada definitivament per la CUB en data de 23 de
setembre de 2009.
La delimitació sobre plànol de l’àmbit corresponent al transformador ubicat a l’extrem
nord del municipi de Begues, qualificat pel planejament vigent com a infraestructures
de serveis tècnics (clau 4).

A partir de la informació cartogràfica disponible la superfície de l’àmbit de la Modificació es
quantifica en 1.629 ha.
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5.2 COBERTES I USOS DEL SÒL
En el present apartat es procedeix a analitzar els usos del sòl en l’àmbit de la Modificació
puntual, a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), realitzat pel Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). El MCSC és una cartografia temàtica d'alta
resolució dels principals tipus de cobertes del sòl, realitzada a partir de la fotointerpretació i
digitalització en pantalla d’ordinador de les ortofotos de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Es
disposa de dues edicions del MCSC: la primera a partir de les imatges de base de l’any 1993 a
escala 1:25.000, i la segona amb les imatges de base de 2000-2003 a escala 1:5.000, en estat
de realització.
Per l’àmbit d’estudi, ja es disposa de la segona edició del MCSC i per tant és la que s’utilitza a
continuació per a realitzar l’anàlisi dels usos del sòl. En aquesta edició, la llegenda s’estructura
jeràrquicament en tres nivells (1,2,3) i un subnivell (1F, més detallat temàticament que el
primer).
A la taula següent es mostren les cobertes del sòl (nivell 2 de la llegenda del MCSC) de l’àmbit de
la Modificació puntual així com la seva superfície:
Taula 5.1 Cobertes del sòl (n2) en l’àmbit de la Modificació puntual
Cobertes del sòl (n2)
Boscos clars (no de ribera)

Superfície
m2

ha

%

787.857,4

78,8

4,8

8.783.854,6

878,3

53,9

3.959,0

0,4

0,0

Conreus

2.353.250,0

235,3

14,5

Matollars

3.995.263,7

399,5

24,5

Prats i herbassars

52.779,1

5,3

0,3

Roquissars

33.503,8

3,4

0,2

Sòls nus forestals

62.107,2

6,2

0,4

Sòls nus urbans

25.919,0

2,6

0,2

Vies de comunicació

19.522,4

2,0

0,1

Zones d'extracció minera

53.145,2

5,3

0,3

119.732,4

12,0

0,7

16.290.893,8

1.629

100,0

Boscos densos (no de ribera)
Canals i basses i agrícoles

Zones urbanitzades
Total

Font: lavola a partir del MCSC del CREAF (2na edició)

Les cobertes que ocupen una major superfície en l’àmbit de la Modificació puntual són, en primer
lloc, els boscos densos (no de ribera) que representen la coberta existent en més de la meitat
del mateix (gairebé un 54%).Els matollars que ocupen el 24,5% de l’àmbit, es disposen sobretot
als extrems nord, sud-est i oest del mateix. En tercer lloc els conreus amb 236,4 ha representen
el 14,5% de la superfície total, i ocupen l’espai que en major o menor mesura envolta el nucli
urbà, concentrant-se en el sector nord i sud del mateix.
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Figura 5.2 Mapa de cobertes i usos del sòl del municipi de Begues
Àmbit de la Modificació puntual
Boscos clars (no de ribera)
Boscos densos (no de ribera)
Canals i basses i agrícoles
Conreus
Matollars
Prats i herbassars
Roquissars
Sòls nus forestals
Sòls nus urbans
Tarteres
Vies de comunicació
Zones d'extracció minera
Zones esportives i lúdiques
Zones urbanitzades

Font: lavola a partir del MCSC del CREAF (2na edició)

Xarxa de Parcs DIBA (abril 2008)

D’altra banda, s’ha procedit a realitza una anàlisi històrica de les cobertes del sòl en l’àmbit en
base als ortofotomapes de l’any 1956 (Diputació de Barcelona). L’objectiu d’aquesta anàlisi és
identificar antics conreus, en zones que actualment presenten una coberta forestal, doncs
considerant criteris de protecció i conservació del paisatge i dels elements que el conformen, de
manteniment de la connectivitat ecològica, així com de prevenció d’incendis una de les
propostes de la Modificació és possibilitar la recuperació d’antics conreus.
Aquesta anàlisi permet identificar un seguit d’antics camps de conreu actualment en estat
d’abandó, propers al nucli urbà de Begues, i que es configuren com a zones potencialment
recuperables per l'activitat agrícola.
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Figura 5.3 Zones de recuperació d’antics conreus

Font: lavola a partir de l’ortofotomapa de l’any 1956 (Diputació de Barcelona)
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5.3 ACTIVITATS
En l’àmbit de la Modificació puntual actualment es desenvolupen alguns usos i/o activitats
econòmiques, el desenvolupament de les quals pot comprometre la conservació i manteniment
dels valors ecològics i paisatgístics del territori on s’ubiquen. A més el sòl es classifica com no
urbanitzable i en alguns casos, aquests usos i activitats entren en conflicte amb els usos
permesos en aquests sòl d’acord al planejament vigent.
No obstant, aquests mateixos usos i activitats convenientment regulats poden ser un motor
interessant per a dinamitzar el mateix sòl, garantir la conservació dels valors ecològics i del
paisatge, així com un impuls econòmic sostenible del municipi.
A continuació es detallen aquests usos i/o activitats existents en l’àmbit de la Modificació:
•
•
•
•
•

Explotacions hípiques i instal·lacions per a la pràctica eqüestre: Can Farfai s’ubica en zona
d’espai natural (clau EN) i Can Figueres, en zona agrícola (clau A).
Gosseres: Can Figueres que s’ubica en zona agrícola (clau A) i Cal Vallès, en zona d’espai
natural (clau EN).
Activitat de tractament artesà de rajoles, sense forn: Les Planes. S’ubica en zona d’espai
natural (clau EN).
Acopi i tractament de terres: Pont de Can Paraigua, en zona agrícola (clau A).
Nau i espais amb materials de construcció.
Figura 5.4 Usos i/o activitats en l’àmbit de la Modificació puntual

.
!

Activitats en SNU
Àmbit de la Modificació Puntual

Font: lavola a partir de diverses fonts
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Fotografia 1 Can Farfai

Fotografia 2 Can Figueres

Fotografia 3 Cal Vallès

Fotografia 4 Les Planes

Fotografia 5 i 6 Pont de Can Paraigua
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5.4 ÀREES AMB RISCOS NATURALS I ANTRÒPICS
Els riscos ambientals es poden classificar en funció del seu origen, segons el que està establert
per l’Oficina de Coordinació de les Nacions Unides per a l’assistència en casos de catàstrofes:
•

Riscos naturals: són aquells que no estan provocats directament per la presència o
activitat de les persones, sinó per factors naturals com els geològics i els climàtics.
Aquests donen lloc a successos extrems de caràcter excepcional i poden originar
situacions de perill.

•

Riscos antròpics: són aquells relacionats amb l’activitat humana, no inclosos en els
apartats anteriors.

Aquest apartat té una particularitat donat que en ell es té en compte el risc que afecta un
determinat vector o paràmetre ambiental, i al mateix temps la vulnerabilitat intrínseca del medi.
Cal distingir també, encara que no sempre sigui senzill, entre els tipus de riscos referits: (1)
riscos ambientals d’origen natural: risc d’inundació, sísmic, geològic, etc i (2) riscos ambientals
els quals, malgrat que el seu efecte està íntimament relacionat amb la vulnerabilitat del medi,
tenen un focus o origen bàsicament antròpic – com ara contaminació de sòls, contaminació
d’aigües, transport de mercaderies perilloses, etc. Cas apart són els incendis forestals, en què
l’origen sol ser majoritàriament antròpic o, de forma minoritària, natural.
•

Inundació

L’Agència Catalana de l’Aigua, ha generat els mapes d’inundabilitat, en els treballs per a la
“Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT, Conques internes”, que són la
base per la redacció del Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT).
L’objectiu principal del treball és la definició de les zones inundables a escala 1:50.000
mitjançant l’ús combinat de models hidràulics i de les tècniques de delimitació geomorfològica
dels espais potencialment inundables.La metodologia emprada per caracteritzar les zones
inundables ha seguit tres línies bàsiques:
•

Delimitació de zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics. En aquest
tipus d’estudi es desenvolupa una visió del territori molt general on la interpretació dels
elements geomorfològics (com són les lleres, les planes al·luvials, les antigues esquerdes
de lliscament, etc.) donen una aproximació no lligada a cap període de retorn sobre àrees
que han estat inundades en èpoques històriques anteriors fins i tot a possibles
documentacions escrites. La visió geomorfològica també dóna una idea general sobre la
influència de les infrastructures existents o previstes en el territori.

•

Identificació de punts crítics. Des d’un punt de vista territorial l’estudi necessita un element
que compensi el fet de la difícil modelització hidràulica de rius de poca amplada amb la
cartografia disponible. Per tal de reduir aquest efecte, a més d’introduir l’anàlisi
geomorfològica es desenvolupa un SIG de punts crítics classificats en tres tipologies de
perill (alt, mig o baix) que permetrà fer un seguiment de les zones conflictives.

•

Delimitació de les zones inundables per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys . Als
plànols de modelització hidràulica es pot veure la representació en planta de les àrees
inundades per a períodes de retorn 50, 100 i 500 anys, necessàries per l’anàlisi de la
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Directriu Bàsica de Protecció Civil. S’ha d’assenyalar que les distàncies entre les línies de 50,
100 i 500 anys de període de retorn varien, segons la morfologia del territori. D’aquesta
manera, en zones de muntanya amb pendents forts i cabals relativament baixos (a la
capçalera dels cursos fluvials) les línies acostumen a estar més juntes, mentre que a les
dels rius a les zones més planeres sovint són clarament diferenciables.
Segons el plànol de Delimitació geomorfològica de zones potencialment inundables i punts
crítics (fulls 420 i 448) del municipi de Begues en l’àmbit d’estudi, es delimita una zona
potencialment inundable lligada al curs de la riera de Begues. Per altra banda, al municipi, no es
delimiten punts crítics.
Figura 5.5 Delimitació de zones inundables segons criteris geomorfològica en el municipi de Begues

Àmbit de la Modificació puntual
Zona inundable

Font: INUNCAT

Per últim, l’àmbit de la Modificació puntual no s’ubica dins de la delimitació corresponent a les
línies d’inundació ni en l’àrea inundada per a T=50, així com tampoc en les línies d’inundació
T=100 o T=500.
•

Risc geològic

El risc geològic ve determinat per tres característiques del territori:
•
•

La litologia dominant. Les litologies que propicien amb més facilitat els processos
gravitacionals són les de domini argilós i els dominis rocosos fortament fracturats.
La morfologia de la zona. La que facilita aquest tipus de fenòmens es caracteritza per ser
accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i relleus elevats.
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•

Les característiques climàtiques poden afectar a les condicions físiques dels materials que
constitueixen el subsòl i solen associar-se a fenòmens de gel-desgel i pluviometries
elevades.

En un clima com el de l’àmbit de Begues, el risc d’erosió de sòls no és destacable si no és
propiciat per accions antròpiques, i d’aquesta manera sempre restarà circumscrit a les rodalies
de les infraestructures lineals, amb motiu d’excavacions i de formació de morfologies de fort
pendent. A la zona muntanyosa, on els sòls es troben generalment poc desenvolupats, el risc
d’erosió augmentaria notòriament en el cas que un incendi forestal minvés la coberta vegetal. En
aquest cas, l’evident desprotecció en què restaria el sòl unit al seu poc desenvolupament i als
destacats pendents es combinarien de manera que en moments de pluja –i principalment de
pluja forta– l’escolament superficial tindria un fort efecte d’erosió i transport del material edàfic i
del substrat cap als cursos fluvials que solquen el territori.
A nivell de planejament, cal sempre, d’acord a l’article 9, punt 4, del Text refós i Reglament de la
Llei d’urbanisme, preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%.
A la figura següent es mostra la clinometria del terme municipal i de l’àmbit d’estudi. Com es pot
observar,les zones de pendent més pronunciat dins l’àmbit, es distribueixen perimetralment al
mateix i coincideixen amb aquelles zones que presenten cobertes de bosc dens i matollar. Per
altra banda les zones amb pendents més baixos es corresponen amb els espais agrícoles que
envolten el nucli urbà
Figura 5.6 Clinometria

Àmbit de la Modificació puntual
Pendents (%)
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Font: lavola a partir de diverses fonts
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•

Risc d’incendis forestals

El municipi de Begues està catalogat com un municipi d’alt risc d’incendi segons el Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
El mapa de perill o risc bàsic d’incendi forestal del DMAH és un mapa estàtic que defineix un estat
del territori estimatiu de la freqüència (perill d’ignició) i la intensitat (perill de propagació) en que
s’hi pot produir el perill d’incendi. A tal efecte, considera aspectes com els models
d’inflamabilitat, de combustible, la topologia o el dèficit hídric anual, entre altres, per tal de
mesurar qualitativament (risc molt baix, moderat, alt i molt alt) el risc d’incendi en tot el territori
de Catalunya.
Malgrat la resolució d’aquesta mapa sigui poc interpretable a escala municipal, sí que pot donar
una idea aproximada del risc d’incendi que presenten les diferents àrees de l’àmbit d’estudi.
Figura 5.7 Mapa de perill o risc bàsic d’incendi del municipi de Begues

Àmbit de la Modificació puntual
Risc molt Baix
Risc moderat
Risc alt

Font:Departament de Medi Ambient i Habitatge

Risc molt alt

El risc més elevat d’incendi (molt alt i alt) se centra sobretot a la zona perimetral de l’àmbit
coincidint amb les zones que presenten una coberta de bosc dens i matollar (veure punt 5.2
Cobertes i usos del sòl) a la vegada que disminueix en la zona central, coincidint amb els espais
agrícoles que envolten el nucli urbà.
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•

Contaminació d’aigües subterrànies

Una vegada consultada la cartografia disponible referent a les Zones vulnerables per
contaminació de nitrats de fonts agràries (DMAH, 2004), que delimita les zones declarades com
a vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries pels Decrets 283/199810
i 476/200411, es pot concloure que l’àmbit de la Modificació no s’ubica en zona declarada com a
vulnerable per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

10

El Decret 283/1998, de 21 d'octubre (Generalitat de Catalunya), de designació de zones vulnerables en relació amb
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, és l'aplicació del Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, de
transposició de la Directiva 91/676/CEE.
11
Decret 476/2004, de 28 de desembre, es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries.
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5.5 BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI
NATURAL
•

Hàbitats i hàbitats d’interès comunitari (HIC)

El concepte d'hàbitat és un concepte ecològic i es pot definir com l'ambient que permet el
desenvolupament de certes poblacions d'éssers vius, i està format tant per elements físics com
per elements biològics. La importància de l’estudi dels hàbitats rau en la necessitat de la seva
conservació en relació també a la conservació de la biodiversitat, ja que s’ha fet evident que
qualsevol estratègia de conservació d’espècies requereix la conservació dels hàbitats on
aquestes espècies desenvolupen el seu cicle vital.
Es poden establir diferents sistemes de classificació dels hàbitats. En general, totes les
classificacions es basen en un sistema jeràrquic, que agrupa els hàbitats en grups i subgrups de
característiques similars. El sistema de classificació dels hàbitats més utilitzat a la Unió Europea
és el sistema basat en el projecte CORINE Biotopes, que classifica en 8 grans grups tots els
hàbitats naturals, seminaturals i artificialitzats que apareixen a la Unió Europea. En base a
aquest sistema de classificació s'ha elaborat la Llista d'Hàbitats de Catalunya, que conté més de
600 hàbitats, agrupats per tipus de característiques similars.
D’acord a les unitats de la llegenda de la cartografia creada específicament a Catalunya, els tipus
d’hàbitats presents en l’àmbit de la Modificació són els que es mostren a la taula següent:
Taula 5.2 Tipus d’hàbitats presents en l’àmbit de la Modificació puntual
Tipus

Nom

Superfície (ha)

%

42

Boscos aciculifolis

862,0

52,9

45

Boscos esclerofil·les i laurifolis

27,8

1,7

31

Bosquines i matollars de muntanya i
d'ambients frescals de terra baixa

0,1

0,0

32

Bosquines i matollars mediterranis i
submediterranis

378,9

23,2

87

Camps abandonats, ermots i àrees ruderals

14,1

0,9

86

Ciutats, pobles i àrees industrials

27,0

1,7

82

Conreus herbacis

126,1

7,8

83

Conreus llenyosos i plantacions d'arbres

118,7

7,3

34

Prats (i altres formacions herbàcies)
generalment basòfils, secs, de terra baixa i
de la muntanya mitjana

73,9

4,5

62

Roques no litorals

0,6

0,0

1629

100

Total

Font: lavola a partir de la informació del Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Els hàbitats més àmpliament representats en l’àmbit són els boscos aciculifolis, que juntament
amb les bosquines i matollars mediterranis i submediterranis representen un 76% de l’àmbit. Pel
que fa als conreus, destacar els conreus herbacis i el conreus llenyosos i plantacions d’arbres,
que representen un 7,8% i 7,3% de la superfície de l’àmbit, respectivament.
Figura 5.8 Tipus d’hàbitats en l’àmbit de la modificació puntual

Àmbit de la Modificació puntual
Boscos aciculifolis
Boscos esclerofilúles i laurifolis
Bosquines i matollars de muntanya i d'ambients frescals de terra baixa
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
Camps abandonats, ermots i àrees ruderals
Ciutats, pobles i àrees industrials
Conreus herbacis
Conreus llenyosos i plantacions d'arbres
Prats (i altres formacions herbàcies) generalment basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitjana
Roques no litorals

Font: lavola a partir de la informació del Departament de Medi Ambient i Habitatge
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La Directiva Hàbitats12 defineix com a hàbitats naturals d’interès comunitari aquells, d’entre els
hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que compleixin alguna d’aquestes
característiques:
•
Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
•
Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una
àrea reduïda per pròpia naturalesa.
•
Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es
troba la UE, és a dir, l’alpina, l’atlàntica, la continental, la macaronèsica, la mediterrània i la
boreal.
La Directiva Hàbitats també defineix els hàbitats naturals prioritaris, d’entre els hàbitats
naturals d’interès comunitari (d’ara endavant HIC), com aquells amenaçats de desaparició
presents en el territori de la UE (és a dir, els que indica la primera de les característiques
anteriors), la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat.
Segons la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya (DMAH, 2006) a l’àmbit de la Modificació puntual
hi ha 902,02 ha d’HIC que representen més de la meitat de la superfície de l’àmbit, de la qual
gairebé tota la superfície correspon a pinedes mediterrànies (HIC no prioritari). L’únic HIC
prioritari present en l’àmbit són costers rocosos silicis amb vegetació rupícola que amb una
superfície de 0,59 ha representa un 0,04% de la superfície total de l’àmbit, situat a l’extrem sud
del mateix.
Taula 5.3 Hàbitat d’interès comunitari en l’àmbit de la Modificació puntual
% respecte
l’àmbit de la
Modificació
puntual

Tipus d’hàbitats

HIC*

Codi

Categoria

Superfície
(ha)

Boscos de coníferes
de muntanyes
mediterrànies

Pinedes
mediterrànies

9540

No
prioritari

854,1

52,36

Boscos esclerofil·les
mediterranis

Alzinars i
carrascars

9340

No
prioritari

46,44

2,85

6220

Prioritari

0,89

0,05

8220

No
prioritari

0,59

0,04

902,02

55,3

Pastures
seminaturals
Vegetació casmofítica
de parets i cingleres

Prats
mediterranis rics
en anuals,
basòfils (TheroBrachypodietalia)
Costers rocosos
silicis amb
vegetació rupícola

TOTAL

Font: lavola a partir de la informació del Departament de Medi Ambient i Habitatge

12

Directiva 92/43/UE del Consell, de 21 de maig, relativa a la Conservació dels Hàbitats Naturals i de la Fauna i la Flora
Silvestres
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Figura 5.9 Hàbitat d’interès comunitari en l’àmbit de la Modificació puntual

Àmbit de la Modificació puntual
Hàbitats d'Interès Comunitari
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)
Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila
Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion)
Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
Alzinars i carrascars
Pinedes mediterrànies
Hàbitats d'Interès Comunitari PRIORITARI

Font: lavola a partir de la informació del Departament de Medi Ambient i Habitatge

•

Fauna

Aquest espai és un espai ric en fauna. Hom pot determinar la fauna més rellevant a través de
l’acord de govern 112/2006, de 5 de setembre. En els seus annexos 2 i 5 es troben,
respectivament, la llista d’espècies presents a la ZEPA i al LIC (en el cas que ens ocupa, Serres
del Litoral Central).
En el mateix acord es determinen les directrius generals segons la tipologia d’espai així com els
elements de conservació prioritària. A la zona de les Serres del Litoral central els elements de
conservació prioritària a nivell de fauna són la tortuga mediterrània (Tesudo hermani), l’àguila
cuabarrada (Hieraetus fascinatus) i totes les espècies de rat-penats de l’annex II de la Directiva
92/43, d’hàbitats. Els dos primers gaudeixen de directrius específiques de conservació.
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•

Béns de Domini públic

En l’àmbit de la Modificació puntual, aproximadament unes 44,1 ha són demanials, la qual es
distribueix per titulars tal i com es mostra a la taula següent:
Taula 5.4 Titularitat pública del sòl en l’àmbit de la Modificació
Titular

Superfície (ha)

Agència Catalana de l'Aigua

14,5

Ajuntament de Begues

26

Diputació de Barcelona

3,6
Total

44,1

Font: lavola a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Begues

En termes generals les titularitats de l’Agència Catalana de l’Aigua es corresponen amb espais de
llera dels cursos fluvials i les de la Diputació de Barcelona amb la carretera BV-2041. Les
propietats de l’Ajuntament de Begues es corresponen amb els camins de titularitat pública i una
finca ubicada a l’extrem sud-oest de l’àmbit de la Modificació puntual, a cavall del Parc Natural
del Garraf i el sector Mas Ferrer.
Per altra banda, d’acord amb la llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els terrenys
forestals de propietat pública o privada que han de ser conservats i millorats per la seva
influència hidrològico-forestal poden ser declarats d’utilitat pública o protectors. A més, els
terrenys forestals declarats d’utilitat pública s’han d’inscriure en el Catàleg de Forests d’Utilitat
Pública de Catalunya (CUP), així com els terrenys forestals declarats protectors s’han
d’inscriure en el Catàleg de Forests Protectores de Catalunya; i les característiques d’ambdós
s’han de determinar per reglament.
Els terrenys forestals inclosos en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública s’agrupen, d’acord amb
l’esmentada Llei, en:
•
•
•

Terrenys forestals de titularitat pública situats a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques
i amb masses forestals arbrades.
Terrenys forestals de titularitat pública situats a les ribes de rius, rieres i torrents.
Terrenys forestals de titularitat pública pròxims a poblacions, la funció dels quals respon a
criteris d’esbarjo i de protecció del paisatge.

Els boscos poden ser de titularitat pública, propietat de la Generalitat o les entitats locals, o
privada, incorporats al CUP mitjançant un conveni o consorci.
En l’àmbit de la Modificació puntual s’inclouen 2,5 ha d’una forest incorporada al CUP.
Taula 5.5 Forests incorporada al CUP en l’àmbit de la Modificació puntual

Forest

Superfície total (ha)

Superfície inclosa
en l’àmbit de la
Modificació

Propietari

La Fonollosa, Cassa Roura i Vall
de Teix

2.904,9

2,5

Ajuntament de Begues

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Figura 5.10 Titularitat pública i forests incorporades al CUP en l’àmbit de la Modificació puntual

Àmbit de la Modificació puntual
Catàleg de forests d'Utilitat Pública
Parcel·les de titularitat pública

Font: lavola a partir de la informació del Departament de Medi Ambient i Habitatge

•

Zones de caça controlada i àrees de caça

La legislació vigent en matèria de caça és la llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, que categoritza els
terrenys segons si podran ser objecte d’aprofitament cinegètic comú o estar sotmesos a règim
especial. Les figures territorials definides per la llei esmentada i que es gestionen des del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) són:
•
•
•
•

Reserva Nacional de Caça
Reserva de Caça
Zona de Caça Controlada
Refugi de Caça

Les zones de caça controlada es constitueixen sobre terrenys d'aprofitament comú, en els
quals es troba una zona de reconegut interès natural en la que cal regular la seva conservació, i
s'ha de garantir un aprofitament ordenat dels recursos cinegètics. Les zones de caça controlada
són declarades per la Direcció General del Medi Natural per un període de temps determinat
(habitualment 10 anys, prorrogables), sent a la vegada l’ens al que li correspon la seva titularitat
i gestió, i el que elabora anualment un pla d'aprofitament cinegètic.
A Catalunya hi ha declarades 14 zones de caça controlada, amb una superfície total de 87.517,6
ha. Tot i que fora de l’àmbit de la Modificació, per la seva proximitat al mateix cal esmentar la
zona del Garraf:

48

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE BEGUES PER A LA REGULACIÓ DEL SNU

Taula 5.6 Zona de caça controlada pròxima a l’àmbit de la Modificació puntual

Superfície total

GARRAF
2.755 ha

Òrgan gestor

Direcció General de Medi Natural (DMAH)

Legislació

Resolució de 12 de setembre de 2002
(DOGC 3741, 16/10/2002)

Municipis

Begues (Baix Llobregat), Olivella (Garraf)

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Figura 5.11 Zones de caça controlada pròxima a l’àmbit de la Modificació puntual

Àmbit de la Modificació puntual
Vedats gestionats pel DMAH

Font: lavola a partir de la informació del Departament de Medi Ambient i Habitatge

En el marc de la llei 1/1970, les àrees de caça són terrenys sotmesos a règim cinegètic especial,
on la caça és reglamentada i té un responsable dels aprofitaments. Aquestes àrees són
majoritàriament de titularitat privada, i s'hi estableix un conveni de cessió de l'aprofitament
cinegètic entre el propietari dels terrenys i el titular de l'aprofitament, sent aquest últim qui té el
dret d'autoritzar la caça.
A Catalunya hi ha 1.459 àrees privades de caça, amb una superfície aproximada de 2.533.608
ha, de les quals 3 comprenen en la seva delimitació el municipi de Begues. Segons la informació
disponible pel que fa a la titularitat d’aquestes àrees privades de caça (APC), 2 tenen com a
titular una societat de caçadors i 1 a un titular particular.
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Taula 5.7. Àrees privades de caça que en la seva delimitació inclouen el municipi de Begues
APC

Municipis

Titular

B-10.094

Begues

Societat de caçadors de Begues

B-10.250

Olesa de Bonesvalls, Begues

Societat de caçadors d’Olesa de Bonesvalls

B-10.294

Olivella, Begues

Particular

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

•

Figures de protecció ambiental i connectivitat

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment en el present document, per la seva delimitació en el
municipi de Begues, tot i que fora de l’àmbit de la Modificació (veure apartat .3 Àmbit de la
Modificació puntual) pren especial rellevància el Parc del Garraf inclòs en la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona (veure apartat 4.3 Instruments de planificació estratègica i ambiental ).
També per la seva proximitat són destacables el Parc de Collserola i el Parc Agrari del Baix
Llobregat, inclosos en la mateixa xarxa.
A la taula següent es resumeixen les dades més rellevants d’aquests Parcs, pel que fa a la seva
superfície, els òrgans gestors, els documents rectors i els municipis inclosos:
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Taula 5.8 Parcs (Xarxa de Parcs de la DIBA) destacables en relació a l’àmbit de la Modificació puntual
PARC DEL GARRAF
Superfície
Òrgan
gestor

12.376 ha
Àrea d'Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona i
Ajuntaments

Municipis
inclosos

Consorci del Parc de Collserola
Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i la Diputació de Barcelona i
Ajuntaments dels municipis
adherits (Montcada i Reixac,
Cerdanyola del Vallès, Barcelona
(Districte 5è), Sant Feliu de
Llobregat, Sant Cugat del Vallès,
Molins de Rei, Esplugues de
Llobregat i el Papiol).

1998

1999

Pla especial de protecció del
medi físic i del paisatge de
l'espai natural del Garraf de
24 de maig i 16 de desembre
de 1986 (DOGC 805 de 18 de
febrer de 1987)13

El Pla especial de protecció i
millora del Parc Agrari del
Baix Llobregat, aprovat en
sessions de 17 de
desembre de 2003 i 16 de
juny de 2004 de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de
Barcelona(DOGC 4216 de
10 de setembre de 2004)

Pla Especial d’Ordenació i de
Preservació del Medi Natural del
Parc de Collserola. (PEPCO),
aprovat definitivament per la
Corporació Metropolitana de
Barcelona, en data d’1 d’octubre
de 1987, amb text refós aprovat
per la mateixa corporació en data
de 28 de gener de 1988.

1986

2004

1987

Castelldefels, Cornellà de
Llobregat, Gavà,
L'Hospitalet de Llobregat,
Molins de Rei, Pallejà, El
Papiol, El Prat de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Sant
Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de
Cervelló i Viladecans
(Baix Llobregat)

Barcelona, Cerdanyola del Vallès,
Esplugues de Llobregat, Molins
de Rei
Montcada i Reixac, El Papiol, Sant
Cugat del Vallès, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Just Desvern

Any de
creació del
Consorci

Any
d'aprovació
del Pla
Especial

PARC DE COLLSEROLA

Diputació de Barcelona,
Consell Comarcal del Baix
Llobregat, Unió de Pagesos
de Catalunya i Ajuntaments
dels municipis inclosos

Institucions
que formen
el Consorci

Document
rector
(any)

PARC AGRARI DEL BAIX
LLOBREGAT
3.332 ha
Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat

Avinyonet del Penedès,
Olesa de Bonesvalls (Alt
Penedès)
Begues, Castelldefels, Gavà
(Baix Llobregat)
Olivella, Sant Pere de Ribes,
Sitges i Vilanova i la Geltrú
(Garraf).

Font: lavola a partir d ela informació dels Òrgans gestors dels Parcs i de la Diputació de Barcelona

Per altra banda, els espais protegits pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (veure apartat 4.1
Instruments de planejament territorial) que, per la seva inclusió o proximitat a l’àmbit de la
Modificació puntual, tenen especial rellevància en termes de connectivitat a escala territorial
són els que es detallen a continuació, tenint en compte que cap d’ells disposa de pla especial de
delimitació:
13

Pla especial d'ordenació va ser modificat per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 22 de novembre de
1995 i publicat al DOGC número 2.157 de 22 de gener de 1996, i per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de
19 de novembre de 2001 i publicat al DOGC número 3.592 d'11 de març de 2002.
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•
•
•
•

El Delta del Llobregat.
Serra de Collserola.
Les Muntanyes de l’Ordal.
El Massís del Garraf.

Cal esmentar que Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del
Garraf incorpora al seu àmbit la totalitat de l’espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural.
A la taula següent es resumeixen les dades més rellevants d’aquests espais, pel que fa a la seva
superfície, l’any d’inclusió al PEIN i els municipis inclosos.
Taula 5.9 Espais PEIN inclosos o que prenen rellevància per la seva proximitat a l’àmbit de la Modificació
Puntual

Superfície
Any
d’inclusió
al PEIN

Municipis
inclosos

Superfície
(ha)
inclosa
àmbit de la
Modificació
puntual

DELTA DEL
LLOBREGAT
926,90 ha

SERRA DE
COLLSEROLA
1.649,09 ha

MUNTANYES DE
L’ORDAL
7.426,14 ha

1992

1992

1992

1992

Gavà, el Prat de
Llobregat, Sant Boi de
Llobregat, Viladecans
(Baix Llobregat)

Barcelona
(Barcelonès),
Montcada i Reixa,
Sant Cugat del Vallès,
Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental),
Esplugues de
Llobregat, Molins de
Rei, el Papiol (Baix
Llobregat)

Avinyonet del
Penedès, Olesa de
Bonesvalls, Gelida i
Subirats (Alt
Penedès)
Begues, Castellví de
Rosanes, Cervelló,
Corbera de Llobregat,
Sant Vicenç dels
Horts, Torrelles de
Llobregat i Vallirana
(Baix Llobregat)

Olèrdola, Avinyonet
del Penedès, Olesa de
Bonesvalls, Sant
Cugat Sesgarrigues
(Alt Penedès)
Gavà, Begues,
Castelldefels (Baix
Llobregat)
Canyelles, Olivella,
Sant Pere de Ribes,
Sitges, Vilanova i la
Geltrú (Garraf)

0

0

393,8

585,6

MASSÍS DEL GARRAF
14.809,84 ha

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Així mateix, els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 (veure apartat.4.3 Instruments de
planificació estratègica i ambiental) que per la seva proximitat o inclusió en l’àmbit de la
Modificació puntual, tenen especial rellevància són:
•
•
•

Delta del Llobregat
Serra de Collserola
Serres del Litoral Central

A la taula següent es resumeixen les dades més rellevants d’aquests espais, pel que fa a la seva
superfície i els municipis inclosos.
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Taula 5.10 Espais de la Xarxa Natura 2000 inclosos o que prenen rellevància per la seva proximitat a
l’àmbit de la Modificació puntual

Codi
ZEPA
LIC
Superfície
Superfície
inclosa en
PEIN

Municipis
inclosos

Superfície
(ha) inclosa
àmbit de la
Modificació
puntual

DELTA DEL LLOBREGAT

SERRA DE COLLSEROLA

ES0000146
Si
Si
923 ha

ES5110024
No
Si
7.516 ha

SERRES DEL LITORAL
CENTRAL
ES5110013
Si
Si
25.132 ha

56,6%

100%

56,7%

El Prat de Llobregat,
Viladecans, Gavà, Sant Boi de
Llobregat (Baix Llobregat)

Molins de Rei, Sant Feliu de
Llobregat, el Papiol, Sant Just
Desvern, Esplugues de
Llobregat (Baix Llobregat)
Barcelona (Barcelonès)
Sant Cugat del Vallès,
Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixac
(Vallès Occidental)

Olesa de Bonesvalls, Castellet
i la Gornal, Subirats,
Avinyonet del Penedès,
Gelida, Olèrdola, Santa
Margarida i els Monjos, Sant
Cugat Sesgarrigues
(Alt Penedès)
Begues, Cervelló, Gavà,
Vallirana, Torrelles de
Llobregat, Castellví de
Rosanes, Castelldefels,
Corbera de Llobregat, Sant
Vicenç dels Horts
(Baix Llobregat)
Sitges, Olivella, Sant Pere de
Ribes, Vilanova i la Geltrú,
Canyelles, Cubelles
(Garraf)

0

0

979,4

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Figura 5.12 Parcs (Xarxa de Parcs de la DIBA), espais PEIN i espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 que
prenen rellevància en relació a l’àmbit de la Modificació puntual

Àmbit de la Modificació puntual
Xarxa de Parcs DIBA (abril 2008)

Font: lavola a partir de diverses fonts

Pla d'Espais d'Interès Natural (abril 2008)
Xarxa Natura 2000 (setembre 2007)

L’àmbit de la Modificació puntual té una superfície total de 1.629 ha de les quals 979,4 estan
delimitades com espais PEIN i Xarxa Natura 2000, que equivalen al 60% de la superfície de
l’àmbit.
Taula 5.11 Superfície dels espais PEIN inclosos en l’àmbit de la Modificació puntual

PEIN

Superfície
total (ha)

Superfície de l’espai a
l'àmbit de la Modificació
puntual (ha)

Massís del Garraf
Muntanyes de l'Ordal
TOTAL

14.810
7.426
22.236

585,6
393,8
979,4

Font: lavola a partir de la informació del DMAH
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Taula 5.12 Superfície dels espais de la Xarxa Natura 2000 inclosos en l’àmbit de la Modificació puntual

Xarxa Natura 2000
Serres del Litoral
central

Superfície
total (ha)

Superfície de l’espai a
l'àmbit de la Modificació
puntual (ha)

25.132

979,4

Font: lavola a partir de la informació del DMAH

Per garantir la conservació de la biodiversitat en una determinada zona és bàsic preservar no
només els espais més valuosos des del punt de vista natural sinó que també cal garantir els
principals fluxos ecològics entre aquests. Segons les teories de la conservació dels ecosistemes,
per a garantir la conservació dels fluxos naturals entre els espais d’interès cal planificar i
gestionar la matriu territorial on es troben immersos aquests espais cercant el màxim de
permeabilitat biològica, i reforçar la connectivitat entre els espais d’interès natural mitjançant
eixos de connexió principals.
És rellevant tenir en compte la proposta d’espais oberts que es planteja des del Pla Territorial
Metropolità de Barcelona (PTMB) que ha buscat el pas d’uns espais que disposaven d’un grau
divers de protecció jurídica però que no tenien necessàriament una continuïtat física, a un
sistema d’espais oberts. Així en funció del seu nivell de protecció, es distingeixen tres categories
bàsiques d’espais: espais de protecció especial d’interès natural i ambiental, espais de protecció
especial de la vinya, espais de protecció preventiva del mosaic agroforestal (veure apartat 4.1.
Relació amb altres plans i programes, Pla Territorial Metropolità de Barcelona).
L’àmbit de la Modificació que es proposa forma part d’aquest sistema d’espais oberts delimitat
pel PTMB , concretament gairebé un 72% de l’àmbit com a espai de protecció especial d’interès
natural i ambiental i el 28% restant com espai de protecció preventiva del mosaic agroforestal.
En aquest context, l’àmbit de la Modificació puntual esdevé, una peça clau en la connectivitat
dels espais PEIN Muntanyes de l’Ordal i Massís del Garraf, en tant que per la seva ubicació
reforça la connectivitat per la part oriental d’aquests espais.
Aquest criteri d’interconnexió entre espais és el que es materialitza també amb la delimitació
dels espais de la Xarxa Natura 2000, que en aquest cas concret engloba en l’espai Serres del
Litoral Central els espais PEIN esmentats.
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5.6 VIALITAT
La vialitat en l’àmbit de la Modificació puntual té una longitud total de 84,4 quilòmetres, que per
tipologies es distribueixen de la següent manera:
Taula 5.13 Vialitat per tipus
TIPUS
Carretera o camí asfaltat
Carretera o camí asfaltat de la XVB
Pista
Pista de la XVB
Pista de la XVB en arranjament
Via urbana asfaltada
Total

Longitud (km)
0,4
10,1
48,4
18,0
7,5
0,0
84,4

Font: lavola a partir d ela informació de la Diputació de Barcelona

Dels 84,4 quilòmetres totals, 35,6 quilòmetres corresponen a vies que formen part de la Xarxa
viària bàsica (XVB). La tipologia que representa una major longitud, concretament 73,9
quilòmetres, són les pistes conseqüència directa del caràcter forestal i agrícola de l’àmbit.
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Figura 5.13 Vialitat en l’àmbit de la Modificació puntual

Àmbit de la Modificació puntual
Xarxa viària
autopista o autovia
autopista o autovía /de la XVB
carretera o camí asfaltat

Font: lavola a partir d ela informació de la DIBA

carretera o camí asfaltat /de la XVB
carretera o camí asfaltat /de la XVB /en arranjament
pista
pista /de la XVB
pista /de la XVB /en arranjament
via urbana asfaltada
via urbana asfaltada /de la XVB
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5.7 PATRIMONI CULTURAL
En termes de patrimoni cultural, la normativa urbanística vigent contempla, que s'haurà de
disposar d’un Catàleg de les construccions o edificis d'interès artístic, històric, arqueològic o
típic i dels llocs i elements naturals d'interès. Aquest catàleg haurà de comprendre al menys els
edificis i llocs objecte de protecció per la legislació sobre el Patrimoni artístic i cultural i els
espais naturals protegits i els edificis qualificats com a monumentals pel mateix Pla General. A
més, també es determina que per a la conservació dels elements singulars d’interès natural
l’Ajuntament formularà un Pla Especial d’acord amb la legislació vigent, perquè els arbres14 que
es detallen es declarin com arbres d’interès local, sempre que no estiguin directament afectats
per sistemes del planejament, sent aquests:
El pi de la Sínia, el pi gros de Can Sadurní, el pi de les tres soques (en front de la
Roca del Barret), l’om de Can Grau del Coll, el lledoner de Can Sadurní, el lledoner de
Can Romagosa, l’ailant de Can Pau, el perot del Roure (al trencant del camí de
Sitges), l’arboç de l’avenç de la Ferla, el roure de Mas Ferrer, i les alzines de Can
Martí, de Can Romagosa (plaça Camilo Riu), i de la font de Puig Moltó. Que es
declarin arbredes d’interès local, els plàtans de la carretera de Begues a Gavà
(entre la Collada i la Creu del Juncà), la pineda de Ca l’Enfrons, la pineda de Trenta
un pins, la pineda de Cal Taco, la pineda i alzines de Mas de Puig Moltó, l’alzina i els
roures situats a la ribera de la riera que baixa de Ca’l Vidu i la Rectoria, entre Can
Gepis i el carrer Agricultura, així com tots els roures, alzines, pollancres i àlbers
que ressegueixen la resta de rieres de Begues.
Tanmateix, el Pla Especial inclourà la protecció dels següents elements d’interès històric15 amb
una àrea de protecció al seu entorn:
•

•
•

•
•

•

•

La creu del Juncà, inclou el tram del camí medieval de Barcelona a Vilafranca on encara
s’observen les roderes dels carruatges gravades a la roca i la creu d’Ardenya (s’ubica en sòl
urbà). També haurien d’estar en aquesta relació -si es fa a part de la dels edificis d’interèsles dues creus de terme.
El Pou de Glaç, amb el tram pròxim de la riera de Begues.
Els forns de calç del Montau (enfront de les barbacoes), del Mas Glaçat (al camí de les
Planes), de Mas Grau (al camí de Sitges), de Can Rigol i de Can Sadurní (a prop de la masia de
Can Sadurní).
La rajoleria del Mas Alemany.
Les barraques de vinya entre elles les del cementiri vell de la Rectoria, de l’Alzina, de Can
Pau, de Can Sadurní vora la gasolinera de Begues Parc, de Mas Trabal, del Roure, de Can
Rigol, de Mas Roig, del fondo de la Tronera, i de Vallgrassa.
Els jaciments arqueològics de la cova de Can Sadurní - cova de les Teixoneres, de la cova de
Can Figueres, de la cova Cassimanya, de la coveta del Marge del Moro, del Puig Castellar, del
Padrò, del Puig de la Mola, del Marge del Moro, i el situat entre Can Barrera i Can Figueres. La
major part dels anteriors jaciments estan inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya, i es grafien en els plànols normatius E: 1/5.000.
Els pous, cisternes, sínies i fonts següents: pou gran de la Maçana, pou de Jaques, pou del
Fondo, pou de la font de Can Figueres, pou de les Agulles, pou de la font Sangonera, bassa de
Can Pau, cisterna i pous de la Clota, cisterna del corral de les Tres Fites, cisterna dels Casals,

14
Es constata que alguns dels arbres citats ja s’han mort; i en relació a la Modificació que es proposa, cal tenir en
compte que alguns d’aquests se situen en sòl urbà i per tant queden fora de l’àmbit.
15
Alguns elements d’interès històric se situen en el sòl urbà.
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sínia de l’Alzina, sínia de Can Figueres, sínia del Juncà, font de Puig Multó, font de la Beurada,
font de l’alba, i font del Roure.
En aquest sentit, la normativa urbanística vigent inclou un títol (concretament el títol setè) de
protecció i conservació de l’estructura edificatòria, que comprèn una relació d’edificacions i
àmbits d’interès en sòl urbà i en sòl no urbanitzable16, sent aquestes:
1 Cal Rito (Mas Pasqual), 2 La Massana, 3 Can Sadurní, 4 Cal Gepet, 5 Can Pau, 6
Can Figueres, 7 Conjunt de Cal Barreres, 8 Cal Catequero, 9 Cal Pepet de la Creu, 10
Cal Batlle Vell, 11 Cal Farfai, 12 L’Alzina, 13 Cal Taco, 14 Les Planes, 15 Vallgrassa,
16 Jaques, 17 Carxol, 18 El Mas Roig, 19 La Parellada, 20 Can Rigol, 21 La Creu (3
cases), 22 El Roure, les casetes del masover i l’antic forn de vidre, 23 Cal Vallès, 24
Cal Quiterio, 25 Mas Grau, 26 Cal Rata, 27 Cal Tallaret, 28 La Casota, 29 Cal Ros, 30
Mas Ferrer, 31 Puig Moltó, 32 El pou del glaç, 33 Conjunt Petit Canigó, 34 Granja
Hotel Petit Canigó, 35 Can Grau del Coll, 36 Cal Secaire, 37 Cal Gepis, 38 Can
Térmens.
Aquesta relació d’edificacions i àmbits d’interès en sòl urbà i en sòl no urbanitzable conté
inexactituds i errors, de manera que la present Modificació puntual inclou un nou llistat
d’edificacions existents.
En el moment que es redacta el present document la Diputació de Barcelona, per encàrrec de
l’Ajuntament de Begues està iniciant els treballs per la redacció d’un Mapa de Patrimoni Cultural
Local del municipi de Begues.

16
Es constata que actualment alguns d’aquests sòls han passat a sòl urbà i per tant algunes de les edificacions
s’ubiquen en sòl urbà.
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5.8 IMPACTES SIGNIFICATIUS ASSOCIATS AL SÒL NO URBANITZABLE
•

Activitats extractives

Tot i que fora de l’àmbit de la Modificació puntual que es proposa (veure apartat 3 Àmbit de la
Modificació puntual), al municipi de Begues s’ubiquen dues activitats extractives.
En relació a aquestes activitat extractives és vigent el Pla especial “Les Pedreres”, el qual,
d’acord al PGOU vigent al municipi de Begues, concreta i adequa la situació i possibilitats futures
de les activitats extractives delimitades com a zona d’Espais naturals compromesos (clau ENC).
El Pla especial estableix per a la pedrera Montau II la denominació ENC-1 – Montau i per a la
Pedrera Les Cubetes, la denominació ENC-2 Cubetes, proposant per aquesta última les subclaus:
ENC-2A Espai Natural compromès les Cubetes d’excavació i restauració i ENC-2B Espai Natural
compromès Les Cubetes de restitució paisatgística.
La informació de base per realitzar l’anàlisi d’aquestes activitats extractives s’ha obtingut de
dues fonts: la Direcció General d’Energia i Mines i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Per una banda, s’ha disposat de la informació facilitada per la Direcció General d’Energia i Mines,
segons la qual en el municipi de Begues s’ubiquen dues activitats extractives, tal i com es
mostra a la taula següent, tot especificant el tipus de dret i la situació en la que es troben.
Taula 5.14. Drets miners al municipi de Begues
Registre
930
1763

Nom
Las Cubetas
Montau II

Tipus de dret
Pedrera
Pedrera

Situació
Atorgat
Atorgat

Font: Direcció General d’Energia i Mines

Pel que fa al tipus de dret les dues activitats disposen d’autorització d’explotació (pedreres a la
taula anterior), és a dir són explotades pels propietaris dels terrenys, i ambdues tenen els drets
atorgats.
Per altra banda s’ha consultat la informació de la base cartogràfica Activitats extractives (2007)
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en la que es delimiten els espais afectats per
activitats extractives a Catalunya. D’acord a la informació associada a aquesta base cartogràfica,
a la taula següent es detalla per a cada activitat el seu estat:
Taula 5.15. Drets miners al municipi de Begues: estat de l’activitat

Registre

930
1763

Nom
Las Cubetas
Montau II

Tipus de dret
Pedrera
Pedrera

Situació
Atorgat
Atorgat

Estat de l'activitat
en actiu i restauració integrada
afecció pendent de regularització

Font: lavola a partir de la informació de la Direcció General d’Energia i Mines i el Departament de Medi Ambient i
Habitatge
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Pel que fa a l’estat, una de les activitats està en actiu i amb restauració integrada, i l’altra es
considera una afectació i està pendent de regularització.
Figura 5.14 Activitats extractives i el seu estat al municipi de Begues

Àmbit de la Modificació puntual
Activitat amb afecció pendent de regularització
Activitat en actiu amb restauració integrada

Font: lavola a partir de la informació de la Direcció General
d’Energia i Mines i el Departament de Medi Ambient i Habitatge

Activitat en actiu i restauració no iniciada

Principalment el recurs explotat en les activitat extractives esmentades són calcàries.
Taula 5.16. Recursos explotats en les activitats extractives al municipi de Begues
Registre

Nom

Tipus de material

930

Las Cubetas

Calcàries

1763

Montau II

Calcàries

Font: lavola a partir de la informació del DMAH
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5.9 PAISATGE
Segons el Conveni Europeu del Paisatge, es defineix paisatge com “part del territori tal com la
percep la població, el caràcter de la qual resulta de la interacció dels factors naturals i humans”.
El paisatge de l’àmbit de la Modificació puntual està estretament relacionat amb els espais
muntanyosos que l’envolten: les muntanyes de l’Ordal situades al nord, i que en part es poden
delimitar dins l’àmbit, i el Massís del Garraf per l’extrem sud. Donada aquesta situació els
extrems meridional i septentrional de l’àmbit es caracteritzen per un paisatge muntanyós de
bosc i matollar.
D’altra banda, la presència del nucli urbà de Begues al centre de l’àmbit de la Modificació (però
delimitat fora del mateix), condiciona que la franja de transició entre el mateix i la zona
muntanyosa, de caire més planer, es correspongui amb un paisatge agrícola amb clapes de bosc
i vivendes rurals.
També remarcar que la presència de dues activitats extractives en el sector nord-oest del
municipi, però fora de l’àmbit de la Modificació, condicionen el paisatge en aquesta zona donada
l’elevada visibilitat d’aquest àmbit des de diversos punts d’observació.
Figura 5.15 Paisatge de l’àmbit de la Modificació puntual

Font: Ortofotomapa (E 1:5000) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

A part de la component més estètica i visual del paisatge, l’estructura del mateix condiciona
altres factors que poden enriquir considerablement, en termes ecològics i de biodiversitat, la
zona on estan ubicats.
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Dins l’ecologia del paisatge i segons el model de descripció del paisatge basat en l’obra de
Forman i Godron (1986)17 de matriu-retall-corredor (on matriu és l’ús del sòl que predomina en el
paisatge, retall són usos diferents a la matriu que els envolta, i corredors són un tipus particular
de retall, de caràcter lineal i de longitud més o menys gran), al municipi de Begues i més
concretament l’àmbit de la Modificació puntual, se li pot aplicar una correspondència a
cadascuna d’aquestes components.
A escala municipal la matriu del paisatge es de caràcter forestal, amb coberta boscosa i de
matollar; en la que destaca un retall de caràcter urbà, continu i més o menys compacte, ubicat al
terç nord del territori municipal, i que es correspon al nucli urbà de Begues. Al voltant d’aquest
retall urbà es poden identificar retalls més petits de caràcter agrícola, que es concentren als
seus extrems nord i sud. També destacar l’existència d’altres retalls de terrenys improductiu
artificial, situats a l’extrem nord-oest del municipi, corresponents a dues activitats extractives, i
al sud-est corresponent a l’abocador del Garraf.
Figura 5.16 Paisatge del municipi de Begues

Font: Ortofotomapa (E 1:5000) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

17

Forman i Godron, 1986: Landscape ecology. John Wiley & Sons, New York.
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Figura 5.17 Model matriu-retall-corredor al municipi de Begues

Àmbit de la Modificació puntual
Conreus
Improductiu artificial
Terrenys forestals

Font: lavola a partir de la informació del Mapa d’usos i cobertes del sòl de Catalunya (CREAF, 2003)

Més concretament en l’àmbit de la Modificació puntual es pot identificar clarament una matriu
forestal predominant, continua i compacta, i una matriu l’agrícola més fragmentada.
En la matriu forestal destacar la presència d’alguns retalls agrícoles de dimensions diverses i de
disposició aleatòria. També destaquen els retalls d’improductius artificials ubicats a l’extrem
nord-oest del municipi que es corresponen amb les activitats extractives existents.
La matriu agrícola, no és tan compacta i es presenta esquitxada per retalls forestals i
improductius artificials que es corresponen amb vivendes i masies i vivendes rurals disperses.
En clau d’importància ecològica, cal dir que la presència de retalls forestals en zones de conreus
manté una certa connectivitat entre les diferents àrees boscoses i, per tant, permet una certa
distribució de les espècies que les habiten.
En l’àmbit no es poden diferenciar clarament corredors. Tot i així, per la seva morfologia i
disposició més o menys allargada, destaca en la zona sud de l’àmbit un retall agrícola que amb la
seva presència trencaria la monotonia del paisatge forestal en aquesta zona generant un espai
de transició i de mosaic agroforestal.
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Figura 5.18 Model matriu-retall-corredor a l’àmbit de la Modificació puntual

Àmbit de la Modificació puntual
Conreus
Improductiu artificial
Terrenys forestals

Font: lavola a partir de la informació del Mapa d’usos i cobertes del sòl de Catalunya (CREAF, 2003)

D’altra banda a la imatge següent es mostren els cursos d’aigua (rius, rierols, torrents) de l’àmbit
d’estudi, que també es poden considerar com corredors, que amb la seva vegetació associada,
conformen una xarxa que facilita la dispersió d’espècies i facilita la connexió entre diferents
àrees de territori o retalls de paisatge:
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Figura 5.19 Cursos d’aigua a l’àmbit de la Modificació puntual

Font: lavola a partir de l’Ortofotomapa (E 1:5000) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i del Departament de Medi
Ambient i Habitatge
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II MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
1

OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ

1.1 OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general de la Modificació puntual que es proposa és la protecció i l’ordenació del sòl no
urbanitzable del municipi que no es troba especialment protegit (1.629 ha), amb la finalitat de
regular els usos, edificacions i activitats existents i futures, proposant les millors fórmules de
regulació i protecció dels usos, el patrimoni físic, natural i cultural i el paisatge que assegurin un
desenvolupament sostenible del territori.

1.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS
L’ordenació de l’àmbit ha de ser coherent amb la realitat municipal i amb el context on es troba.
És per això que a continuació es detallen els objectius específics de la proposta de Modificació
puntual, que concreten l’objectiu general esmentat en el punt anterior.
•

Afavorir i reforçar la connectivitat ecològica de l’espai natural de les Muntanyes de l’Ordal
amb el Massís del Garraf.

•

Protegir l’espai i l’activitat agrícola del municipi, pel seu valor natural i paisatgístic, així com
per la seva condició d’espai obert, la importància del seu manteniment en el territori per
disminuir el risc d’incendis i per la seva funció de produir aliments i de generar activitat
econòmica.

•

Protegir el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i cultural de l’àmbit.

•

Potenciar les comunitats vegetals autòctones pròpies de l’àmbit.

•

Recuperar antics espais agrícoles, actualment en estat d’abandó.

•

Incorporar certs usos existents en el sòl no urbanitzable, que d’acord a la normativa
urbanística municipal es troben fora d’ordenació, i que són compatibles amb els criteris
fixats per la conservació de les característiques d’aquest sòl.

•

Regular i restringir els usos existents en el sòl no urbanitzable i que no són compatibles amb
les característiques del mateix, i que poden comprometre la qualitat ambiental d’aquest
espai.

•

Ordenar i potenciar l’ús públic i les activitats de lleure que es desenvolupen a l’espai tot fentles compatibles amb la conservació global de l’espai natural.

•

Preservar la xarxa de camins per tal que actuï com a eix de comunicacions vertebrador de
les zones del sòl no urbanitzable.
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•

Protegir el sistema d’escorrenties i els espais fluvials del municipi.

•

Protegir i regular el subsòl.

•

Garantir la connectivitat funcional, social i paisatgística entre els espais naturals.

•

Conservar la qualitat paisatgística de l’àmbit rural, amb especial incidència en la zona
perimetral del nucli urbà.
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2

ALTERNATIVES CONSIDERADES

En el procés de definició i concreció de la Modificació puntual que es proposa s’han valorat dues
alternatives, tal i com es resumeix a continuació.
Alternativa 0. Regulació del sòl no urbanitzable segons PGOU vigent
D’acord al planejament municipal vigent, la zona d’Espai Natural Muntanyes de l’Ordal (ENMO) es
delimita per l’espai Muntanyes de l’Ordal inclòs en el Pla Especial d’Interès Natural (PEIN) i es
restringeix a la part d’aquest espai inclosa al terme municipal. No obstant, i d’acord a l’actual
delimitació del mateix i també de l’espai PEIN del Massís del Garraf, la delimitació de la zona
ENMO no s’adequa a la situació actual.
Per altra banda, les classes d’usos establertes actualment per la normativa urbanística vigent
són l’agrícola i ramader, el forestal, el d’habitatge, el residencial temporal i el d’extracció de
minerals. A més, per a cada zona s’estableix quin són els usos permesos restant prohibits tots
els no citats explícitament.
La formulació i concreció d’aquestes determinacions, ha comportat que actualment s’estableixin
i desenvolupin en el sòl no urbanitzable alguns usos i activitats que tot i estar fora d’ordenació
d’acord a la normativa vigent, es considera que convenientment regulats poden ser compatibles
amb les característiques d’aquest sòl.
Concretament esmentar l’existència en el sòl no urbanitzable de dues gosseres: Can Figueres,
en zona agrícola (clau A) i Cal Vallès, en zona d’espai natural (clau EN). D’acord al planejament
vigent es considera que aquestes activitats es troben fora d’ordenació; tot i que una d’elles
disposa dels permisos necessaris per al seu desenvolupament i l’altra no disposa de cap permís.
També a Les Planes, en zona d’espai natural (clau EN) s’ubica una activitat relacionada amb el
tractament de rajoles, i no obstant la instal·lació no disposa de forn, es considera que es tracta
d’una activitat industrial en sòl no urbanitzable i per tant fora d’ordenació. Per últim esmentar
l’existència d’un espai de barbacoa, que explícitament no està regulat per la normativa vigent i
que disposa dels corresponents permisos municipals.
D’altra banda, la manca de concreció i definició dels usos prohibits en el sòl no urbanitzable, ha
comportat l’establiment en el mateix d’alguns usos no compatibles amb les necessitats de
conservació i manteniment d’aquest sòl i que amb el seu desenvolupament poden comprometre
la qualitat ambiental del mateix.
Específicament, en el sòl no urbanitzable s’ubiquen actualment dues hípiques: Can Farfai, en
zona d’espai natural (clau EN) i Can Figueres, en zona agrícola (clau A), aquesta última en
combinació amb una gossera. Actualment existeix un expedient de clausura d’una hípica a Can
Farfai, en relació al qual s’estan desenvolupant els tràmits administratius pel seu tancament.
Per altra banda al Pont de Can Paraigua existeix una activitat d’acopi i tractament de terres
(residus de la construcció) en zona agrícola (clau A). Actualment també existeix un expedient
sancionador en relació a aquesta activitat.
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En aquest context, amb el manteniment de la regulació actual del sòl no urbanitzable segons el
PGOU vigent, les situacions actuals descrites es poden perpetuar, i es poden generar de noves.
No obstant, la Modificació puntual que es proposa permetrà concretar la regulació dels usos i
activitats en el sòl no urbanitzable i que aquelles situacions actuals o potencials generades per
la normativa vigent siguin modificades en un termini curt de temps i, per tant, es puguin revertir
les tendències no desitjades.
Així mateix, la regulació del sòl no urbanitzable no inclou determinacions prou específiques i
detallades en relació alguns aspectes rellevants relacionats directament amb el manteniment
dels valors i característiques d’aquest sòl. En aquest sentit, esmentar les següents mancances:
-

Criteris específics per la regulació dels usos forestals.
Mecanismes que afavoreixin el manteniment dels espais agrícoles, i fins i tot que
permetin la recuperació d’aquests que actualment es troben en estat
d’abandonament.
Compatibilitzar els usos complementaris amb els usos principals.
Regulació específica dels tancaments de les finques en el sòl no urbanitzable.
Determinacions relatives a les infraestructures construïdes vinculades al
desenvolupament d’activitats en el sòl no urbanitzable.
Regulació de la xarxa viària bàsica i de l’accés rodat a la xarxa de camins.

Alternativa 1. Propostes de la Modificació puntual
La Modificació puntual proposada no altera la classificació urbanística de l’àmbit, que es manté a
tots els efectes com a sòl no urbanitzable.
En relació a la qualificació del sòl no urbanitzable, en base a les zones previstes per la normativa
urbanística vigent i a la seva delimitació en l’àmbit es proposa:
-

L’adequació de la zona Espai Natural Muntanyes de l’Ordal (ENMO’) a la delimitació
actual de l’espai PEIN Muntanyes de l’Ordal.
Es delimita una nova zona vinculada a l’espai PEIN Massís del Garraf: Espai Natural
Massís del Garraf (ENMG), dins l’àmbit de la Modificació puntual.
L’espai forestal que en el planejament vigent es zonifica com Espai Natural (EN) o Parc
Forestal (PF) es zonifica com Forestal (PF’) atenent al criteri de la continuïtat actual de
les cobertes del sòl per aquestes dues claus.
Alguns enclavaments existents en la zona Agrícola (A) qualificats com Parc forestal
(PF) es qualifiquen com la zona agrícola que els conté entesos com a retalls de bosc
immersos en un àmbit predominantment agrícola.

La proposta de Modificació puntual contempla i especifica els usos admesos, els prohibits i els
disconformes o fora d’ordenació en el sòl no urbanitzable, a la vegada que per a cada zona es
concretarà la regulació d’usos d’acord als objectius de protecció establerts per a cada una. En
aquest sentit, per una banda es proposa incorporar certs usos existents en el sòl no
urbanitzable, que d’acord a la normativa urbanística municipal es troben fora d’ordenació, i que
són compatibles amb els criteris fixats per la conservació de les característiques d’aquest sòl.
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Per altra banda es regulen i restringeixen els usos existents en el sòl no urbanitzable i que no
són compatibles amb les característiques del mateix, i que poden comprometre la qualitat
ambiental d’aquest espai.
La Modificació puntual incorpora determinacions concretes relacionades amb la xarxa de camins
i l’accessibilitat, les construccions, la protecció de l’ús públic, la protecció del medi ambient i del
paisatge, que en la normativa urbanística vigent no es troben regulades.
A més, considerant criteris de protecció i conservació del paisatge i dels elements que el
conformen, de manteniment de la connectivitat ecològica, així com de prevenció d’incendis es
concretaran les determinacions específiques en relació a: la recuperació de conreus en estat
d’abandonament, les edificacions aïllades, les tanques de finques, els elements de publicitat, les
energies renovable i els elements de separació.
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3

ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ

3.1 ZONIFICACIÓ
La normativa d’aquesta Modificació desenvolupa en el seu àmbit una zonificació del Sòl No
Urbanitzable que especifica i regula l’establerta per la normativa vigent fins ara. Aquesta
zonificació (veure Mapa d’Ordenació) és el resultat de l’anàlisi que s’ha fet sobre el conjunt del
territori del terme municipal.
A partir d’aquesta situació, la Modificació estableix la zonificació del Sòl No Urbanitzable de
l’àmbit esmentat en l’apartat 2 de la present memòria. El conjunt de la zonificació establerta té
l’objectiu d’assegurar un desenvolupament urbanístic sostenible del territori segons l’article 3
del Text Refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010), amb especial referència als
mecanismes ecològics i humans (usos tradicionals) que determinen el seu paisatge agrícola i
forestal.
En aquest context, la Modificació zonifica l’àmbit i atribueix unes claus urbanístiques, en base
als criteris utilitzats en el propi Pla General d’Ordenació Urbana de Begues vigent. Les claus
definides per la Modificació són les següents:
Forestal (Clau PF’): Inclou el territori forestal al voltant del nucli urbanitzat de Begues que,
connecta els dos espais naturals protegits del municipi: les Muntanyes de l’Ordal i el Massís del
Garraf.
Aquests espais tenen una funció de connectivitat ecològica entre els dos grans espais naturals
protegits, d’equilibri entre el paisatge forestal i rurals actuals i de protecció de sòls envers
l’erosió.
Agrícola (Clau A’): inclou els espais destinats al desenvolupament de les activitats agrícoles i
ramaderes.
En aquesta zona els usos permesos són tant els directament lligats amb les característiques
agràries del territori com els usos desvinculats d’aquestes, però que es poden ubicar en un
entorn rural. Aquest últims han de conviure amb l’activitat agrària existent de manera
complementària i en cap cas sense exclusió.
Espai Natural Muntanyes de l’Ordal (Clau ENMO’). Són aquells espais de l’àmbit de la Modificació
que s’ubiquen dins els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural de les Muntanyes de l’Ordal.
En aquesta zona s’aplica la regulació establerta per a la zona forestal (Clau F), sense perjudici de
la futura ordenació que estableixi el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de
Les Muntanyes de l’Ordal(d’acord amb l’article 5 de la Llei 12/1985, d’espais naturals).
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Espai Natural Massís del Garraf (Clau ENMG): Són aquells espais de l’àmbit de la Modificació que
s’ubiquen dins els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural de les Massís del Garraf.
Els usos, aprofitaments i actuacions compatibles vénen determinats per la “Modificació del Pla
Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf”, sense perjudici de
la futura ordenació que estableixi el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Massís del
Garraf, la qual prevaldrà només en els casos que sigui més restrictiva.
Es delimiten dues subclaus:
ENMG – ZA: zona agrícola inclosa en l’espai natural del Massís del Garraf, que integra aquells sòls
que prioritàriament estan destinats en l'actualitat a l’activitat agrícola.
ENMG – ZIN: zona d'interès natural inclosa en l’espai natural del Massís del Garraf, integrada per
sòls ocupats per espècies predominantment arbòries o arbustives, no característiques del
conreu agrícola o objecte d'aquest, i els prats, erms, codines, cingles i per tots els altres
components del paisatge natural.
D’aquesta manera queda derogada la delimitació actual que afecti l’àmbit de la Modificació
descrita en l’apartat 2 de l’article 234 així com la normativa aplicada en dita zonificació i descrita
en els Capítols Segon, Tercer, Quart i Setè del Títol Sisè.

3.2 REGULACIÓ DELS USOS
Els usos admesos són tots aquells que potencien el desenvolupament de l’activitat del sector
primari i que són compatibles amb la protecció ecològica i paisatgística de l’entorn rural on
s’ubiquen. Per aquest motiu són admesos tots aquells usos relacionats amb l’activitat agrària i
com d’altres que es poden incloure en un àmbit rural d’una manera equilibrada i compatible amb
els usos que li són propis. En conseqüència, es prohibeixen tots els usos i activitats que siguin
incompatibles amb les característiques i els valors de l’entorn rural exposades anteriorment.
No és objecte del document la regulació de les masies, que l'Ajuntament ho abordarà per separat
per mitjà del Pla especial específic.

3.3 XARXA BÀSICA DE CAMINS
Les seves determinacions es concreten en la Xarxa Bàsica de Camins definida a partir de
Sistema de Camins Rurals Estructurals del planejament municipal i de la xarxa de camins dels
Plans de Prevenció d’Incendis forestals.
L’objectiu fonamental de la Xarxa Bàsica de Camins és el de permetre l'accessibilitat general al
territori, facilitar el desenvolupament de les activitats forestals i agrícoles, facilitar les tasques
de vigilància, prevenció i extinció d'incendis forestals i l'accés directe a edificis i equipaments.
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3.4 CONSTRUCCIONS
La present normativa regula les noves construccions. A més, també determina unes condicions
de disseny per tal que les construccions siguin harmòniques i coherents amb el seu entorn.
S’admeten noves construccions només quan estiguin vinculades a l’interès públic segons
l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010), a l’execució, el
manteniment i el funcionament de les obres públiques, i a una explotació agrícola o forestal
sempre i quan no es destini a habitatge.
Sens perjudici del que determini el futur Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, també
es regulen les condicions generals de les construccions ramaderes, les edificacions agrícoles i
les instal·lacions turístiques, i es fixen uns criteris relatius a la tipologia edificatòria, els
materials emprats i els acabats constructius.

3.5 REGULACIÓ GENERAL DE L’ÚS PÚBLIC
S’estableix una regulació general de l’ús públic per tal que aquest sigui compatible amb la
conservació global de l’espai natural.
D’aquesta manera, es regulen els usos i les activitats esportives, així com una regulació
específica de les àrees recreatives.

3.6 PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I DEL PAISATGE
La Modificació determina una normativa que té la finalitat de vetllar pel valor paisatgístic del seu
àmbit, sense prejudici de les directrius de paisatge derivades de l’aprovació del futur Catàleg del
paisatge.
Aquestes determinacions fan especial incidència a les construccions aïllades, les tanques, la
publicitat i els elements de separació.
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III NORMES D’ORDENACIÓ
CAPÍTOL I - JUSTIFICACIÓ,
DESENVOLUPAMENT
Article 1

ÀMBIT,

MARC

LEGAL

I

Justificació

L’Ajuntament Begues promou la redacció de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU) per a la regulació del Sòl No Urbanitzable del municipi, que es redacta a l’empara
del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i el Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.
La Modificació puntual es redacta considerant que l’àmbit, constituït fonamentalment per sòl no
urbanitzable que no es troba especialment protegit, és a dir, fora del Pla Especial de protecció
del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf, hi ha diversos usos i activitats
econòmiques que poden representar una amenaça per a la integritat dels valors ecològics i
paisatgístics de la zona. No obstant, algunes d’aquestes activitats convenientment regulades
poden ser un motor interessant per a dinamitzar el mateix sòl, garantir la conservació del
paisatge i un impuls econòmic sostenible del municipi.

Article 2

Objecte

L’objecte de la Modificació puntual és la protecció i l’ordenació del sòl no urbanitzable del
municipi que no es troba especialment protegit (1.629 ha), amb la finalitat de regular els usos,
edificacions i activitats existents i futures, proposant les millors fórmules de regulació i
protecció dels usos, el patrimoni físic, natural i cultural i el paisatge que assegurin un
desenvolupament sostenible del territori.

Article 3

Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Modificació és el delimitat al Mapa d’Ordenació annex a aquestes
normes, la concreció del qual es detalla a continuació.
D’acord al PGOU vigent en el moment de redacció de la present normativa, el 92,4% del territori
municipal de Begues està classificat com sòl no urbanitzable. Aquest sòl no urbanitzable equival
a 4.659,1 ha, de les quals 2.949,7 ha estan incloses al Pla especial de protecció del medi físic i
del paisatge de l’espai natural del Garraf i 1.709,4 ha, són sòl no urbanitzable que no es troba
especialment protegit.
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L’àmbit de la Modificació puntual correspon al sòl no urbanitzable que no es troba especialment
protegit, és a dir no inclòs al Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai
natural del Garraf, del qual a més s’exclou:
a.

L'àmbit del Pla especial ”Les Pedreres” que comprèn la superfície discontinua de les
dues explotacions d’extracció d’àrids ubicades al municipi de Begues: les Cubetes i
Montau; qualificades pel planejament vigent com a zona Espai Natural Compromès
(Clau ENC).
La zona de Rústec (Clau R), per la qual l’Ajuntament de Begues ha tramitat la
Modificació puntual número 10 del PGOU: Modificació dels usos de la clau R del sòl no
urbanitzable (Can Tèrmens), aprovada definitivament per la CUB en data de 23 de
setembre de 2009.
La delimitació sobre plànol de l’àmbit corresponent al transformador ubicat a l’extrem
nord del municipi de Begues, qualificat pel planejament vigent com a infraestructures
de serveis tècnics (clau 4).

b.

c.

A partir de la informació cartogràfica disponible la superfície de l’àmbit de la Modificació es
quantifica en 1.629 ha.

Article 4

Marc jurídic

4.1

La Modificació puntual ha estat formulada i tramitada d’acord amb el que estableix el
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i el
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305 /2006, de 18 de juliol).

4.2

Aquesta Modificació té els efectes propis de les modificacions dels instruments de
planejament urbanístic previstes a la normativa urbanística vigent.

4.3

El règim urbanístic del sòl que estableix la present Modificació puntual és aplicable
des del moment de la seva entrada en vigor a l’àmbit definit a l’article 3 de la present
normativa. Així mateix, el contingut de la Modificació puntual prevaldrà, a l’àmbit
definit a l’article 3 de la present normativa, sobre les determinacions del Pla General
d’Ordenació Urbana de Begues, que seguirà vigent en tot allò que no contradigui el
present document.

4.4

En l’àmbit definit per l’article 3 de la present Modificació no resulten d’aplicació els
següents articles del PGOU:
a- El punt 3 de l’apartat A- de l’article 88 sobre l’ús de càmping.
b- L’apartat 2.2 de l’article 234, sobre definició i divisió en zones en el sòl no
urbanitzable.
c- Els apartats 1, 3, 4 i 5 de l’article 235 del PGOU
d- Del Títol Sisè (Regulació del Sòl No Urbanitzable), els Capítols Segon (Normes
particulars de les zones en sòl no urbanitzable, Espai natural [EN]), Tercer (Zona
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Parc Forestal [PF]), Quart (Zona Agrícola [PA] i Zona Agrícola Permanent [AP] i Setè
(Espai Natural Muntanyes de l’Ordal [ENMO]).
4.5

En l’àmbit definit per l’article 3 de la present Modificació l’Article 89, que queda
redactat amb el següent text:
Els usos i obres de caràcter provisional queden regulats d’acord amb les
determinacions de l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010).

Article 5

Vigència, revisió i modificació

5.1

La vigència d’aquesta Modificació és indefinida. Tanmateix, es pot procedir a la seva
revisió o modificació puntual de les seves determinacions quan sigui conseqüència de
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, quan resulti necessari per
garantir les finalitats protectores i d’ordenació de la Modificació, i també per adequarse a les noves disposicions normatives que hi siguin d’aplicació.

5.2

Les modificacions i les revisions d’aquesta Modificació se subjecten al mateix
procediment que la seva formació.

Article 6

Interpretació

6.1

Les determinacions de la Modificació s’interpreten basant-se en aquells criteris que,
partint del sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i els
antecedents legislatius en la matèria, tinguin en compte principalment el seu esperit i
la seva finalitat protectora.

6.2

En cas de produir-se contradiccions en la regulació de la Modificació entre els
diferents documents, es considera vàlida la determinació que impliqui nivells de
protecció més alts dels valors ecològics i paisatgístics, i que representi un millor
assoliment dels objectius establerts per la Modificació. Pel que fa a la delimitació de
l’àmbit preval, en cas de contradicció entre el mapa d’ordenació i la descripció de
l’àmbit, aquesta darrera.

6.3

Per interpretar correctament el règim jurídic que aquesta Modificació estableix per a
un determinat ús, instal·lació o activitat s’ha de consultar el règim aplicable a la zona
definida per aquesta Modificació en la qual s’hagi de situar (Capítol III a Capítol VI
d’aquestes normes), així com aquelles determinacions específiques per a l’ús,
instal·lació o activitat de què es tracti en el Capítol II d’aquestes normes, i tenint en
compte les normes de protecció de la present normativa.
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Article 7

Obligatorietat

7.1

Tant les administracions públiques com els particulars estan obligats al compliment
de les disposicions que conté la Modificació. Conseqüentment, qualsevol actuació o
intervenció sobre el seu àmbit susceptible d’alterar-ne la seva realitat física o l’ús,
tingui caràcter definitiu o provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, ha d’ajustarse a les disposicions esmentades.

7.2

Als efectes del punt anterior, són determinacions de caràcter normatiu les
contingudes a les Normes Urbanístiques i al Mapa d’Ordenació.

7.3

L’obligatorietat esmentada en els punts anteriors no limita les facultats que
corresponen als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de les
administracions locals per a l’exercici, d’acord amb les previsions de la Modificació, de
les seves competències, segons la legislació específica aplicable en cada cas.

Article 8
8.1

Desenvolupament de la Modificació
Amb l’objecte de complementar i desenvolupar les determinacions de la modificació,
sense perjudici de la seva immediata aplicació, poden aprovar-se:
a. Plans especials, normes especials i catàlegs, d’acord amb el que preveu la
legislació urbanística i altra legislació aplicable segons la seva finalitat.
b. Projectes tècnics i normes sectorials, d’acord amb les legislacions específiques
aplicables.
c. Plans i programes de gestió, necessaris per assolir les finalitats del Modificació.
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CAPÍTOL II - DISPOSICIONS GENERALS
REGULACIÓ D’USOS I D’ACTIVITATS

Article 9

Definició i divisió de les zones

L’àmbit de la Modificació es divideix en les següents zones:
PF’: Forestal
A’: Agrícola
ENMO’: Espai Natural de les Muntanyes de l’Ordal
ENMG: Espai Natural del Massís del Garraf

Article 10

Usos i activitats admeses

El present article recull els usos i les activitats admeses en l’àmbit de la Modificació puntual. La
seva regulació i admissibilitat s’especifica posteriorment en la regulació de les zones previstes
en la present normativa.
10.1 Els usos i activitats admeses són:
a. Els aprofitaments agrícoles, inclosos els hivernacles, forestals així com els usos
ramaders.
b. Les activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 del Text refós de la
Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010).
c. La tinença de cavalls, segons les disposicions de l’article 17 de la present normativa.
d. Els centres d’acollida de gossos, segons les disposicions de l’article 20 de la present
normativa.
e. Els vivers, segones les disposicions de l’article 18 de la present normativa.
f.

Els centres de jardineria, segons les disposicions de l’article 19 de la present normativa.

g. El moviment de terres, segons les disposicions de l’article 22 de la present normativa.
h. Les instal·lacions per a energies renovables, segons les disposicions de l’article 23 de la
present normativa.
i.

Els usos i activitats d’esbargiment relacionats amb el medi que no requereixin cap
instal·lació ni fixa ni mòbil.
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j.

La investigació científica respectuosa amb el medi físic i biològic.

k. Els cinegètics
10.2 Els usos i activitats admeses en els edificis existents, sens prejudici a les
determinacions del futur Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals o a la
normativa vigent en matèria urbanística, són:
a. L’habitatge, segons les disposicions de l’article 55 del Reglament de la Llei
d’urbanisme (Decret 305/2006), per a la reconstrucció i rehabilitació de masies i
cases rurals, o a la normativa vigent en matèria urbanística.
b. El turisme rural, el qual es pot complementar amb una zona amb fins a 50 places
per establiment, destinada a l’acampada amb tendes de campanya, caravanes, o
autocaravanes, en tant que activitat associada al turisme cultural i d’apropament
a la natura, i sempre vinculat a una construcció d’interès. En aquest cas, les
construccions preexistents i les ampliacions admissibles hauran d’actuar
d’aglutinador dels serveis comuns de l’establiment. La implantació de l’activitat
d’acampada, ja sigui en tendes de campanya, caravanes o autocaravanes,
s’haurà de fer a través d’un Pla especial urbanístic respectant els valors culturals
de la construcció i d’acord amb l’article 51 del Reglament de la Llei d’urbanisme
(Decret 305/2006) pel que fa a la normativa aplicable i a la tramitació, o la
normativa vigent en matèria urbanística, així com les pròpies de la corresponent
legislació sectorial.
c. Restauració, únicament en les masies, cases rurals i edificacions singulars
susceptibles de catalogació, i en les seves ampliacions, i en construccions
destinades a la prestació de serveis a la xarxa viària, d’acord amb l’article 55.1 del
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006), segons es determini a
través del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals i com a complement a
altres usos en edificacions singulars.
d. Hoteler, excepte l’ús d’hotel apartament, i únicament en les masies i cases rurals
existents quan així es prevegi en el corresponent Catàleg de masies i cases rurals
i d’acord amb l’article 55.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006) o la normativa vigent en matèria urbanística.
e. Activitats artesanals i comercial d’acord amb el que estableix l’article 48.1.c del
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006) o la normativa vigent en
matèria urbanística. Concretament, són admesos els usos vinculats a l’elaboració
i a la primera transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris.
S'admet la implantació de tallers artesanals (ceràmica, teixit, ebenisteria, forja,
restauració d'objectes mobles,...) o bé de tipus artístic. Els titulars de les
instal·lacions hauran de disposar de carnet d'artesà i/o de capacitació artística
acreditada per un títol o carnet atorgat per una institució reconeguda.
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f.

Instal·lacions per a energies renovables, segons les disposicions de l’article 23 de
la present normativa.

10.3 Altres que siguin admissibles en el sòl no urbanitzable d’acord amb la normativa
urbanística que resulti d’aplicació, que no estiguin expressament prohibides pel
planejament general vigent al municipi, i sense perjudici de les determinacions del Pla
especial del Catàleg de masies i cases rurals

Article 11

Usos i activitats prohibides

11.1 Amb l’objectiu de vetllar per la conservació dels valors propis del sol no urbanityzable
i, en especial de l’activitat agrària de l’àmbit, al mateix temps que es preservin els
seus valors naturals i paisatgístics, queden prohibits els usos següents:
a. Oficines, excepte quan sigui una activitat complementaria dels usos previstos en
l’article 10.
b. Industrial.
c. Magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l'ús agrícola, pecuari o
forestal.
d. Garatges, excepte els d'ús particular al servei dels habitatges o explotacions
agropecuàries.
e. Tallers que no estiguin inclosos dintre dels supòsits de l’article 10.2.e.
f.

Càmping, amb l’excepció del supòsit previst en l’article 10.2.b .

g. Golf i Pitch & Putt.
h. Abocaments o emmagatzematge de residus o altres materials (runa, vehicles
fora d’ús, ferralla...), excepte en les zones qualificades com a tals.
i.

Acopi de terres d’acord amb les determinacions de l’article 21

11.2 Queden prohibits tots els usos que impliquin transformació en la destinació o les
característiques d’aquest sòl o lesionin o impedeixin la consecució dels valors i
finalitats específiques per a cada zona que es defineixi i tots aquells que no es
permeten per normativa superior, sectorial o específica.

Article 12

Usos disconformes o fora d’ordenació

Els usos existents amb anterioritat a l’aprovació de la Modificació, i que resultin disconformes
amb el mateix o fora d’ordenació, se’ls aplicarà la legislació vigent a tal efecte.
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Article 13

Normativa específica dels usos i les activitats agrícoles

13.1 L’ús i les activitats agrícoles es poden desenvolupar, sense prèvia autorització, en les
zones agrícola, clau (A’), i les zones agrícoles de l’espai natural del Massís del Garraf,
clau (ENMG–ZA), assenyalades en el Mapa d’Ordenació d’aquesta Modificació. Així
mateix, es poden desenvolupar en aquelles àrees forestals (Clau PF’) considerades
com a aptes per a aquest ús d’acord amb l’article 42.5 que determina les condicions
necessàries per a considerar una zona com a apta per al conreu o per a la recuperació
per l’ús agrícola d’una zona de conreu abandonat.
13.2 S’entén com a activitats vinculades a l’ús agrícola les referides a les construccions
esmentades a l’article 48.1.c del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006)
destinades a l’elaboració de productes derivats i de caràcter artesanal, les
relacionades amb la conservació, manipulació, l’envasament i la transformació dels
productes agrícoles, amb la guàrdia de la maquinària corresponent així com la
prestació de serveis a la pagesia i a l’activitat agrícola.
13.3 S’admeten les activitats de consum domèstic familiar complementàries a l’activitat
agrícola principal, amb les condicions establertes en aquesta normativa per a les
edificacions pròpies d’explotacions agràries i alhora amb les que la legislació sectorial
vigent exigeix tant pel que fa a condicions tècnico-sanitàries, com pel que es refereix
al benestar animal i al tractament de les dejeccions.

Article 14
14.1

Normativa específica sobre els usos i les activitats ramaderes

Els usos i les activitats ramaderes s’han de dur a terme de forma que no siguin causa
de deteriorament, empobriment del bosc o d’erosió dels sòls i siguin compatibles amb
la conservació dels valors naturals de l’espai— i amb les disposicions que estableixi la
legislació sectorial vigent.

14.2 S’admet la pràctica de la ramaderia extensiva en tot l’àmbit de la Modificació.
14.3 El pasturatge de bestiar boví, equí, cabrú i oví es realitzarà preferentment en terrenys
agrícoles i forestals sense arbres i només en aquelles finques amb unes
característiques geomorfològiques que ho permetin i sempre i quan es preservin les
zones més sensibles: llocs d’especial interès natural, masses forestals en
regeneració i sòls vulnerables a l’erosió.
14.4 S’admet el trànsit del bestiar i l’aprofitament permanent de pastures i matollars amb
una càrrega ramadera no superior a 1,5 UR/hectàrea18. En cas de terrenys forestals
arbrats, s’admet el trànsit del bestiar i un aprofitament de les llavors i del sotabosc
sempre que la càrrega ramadera no superi les 0,7 UR/hectàrea. Amb caràcter
excepcional i només temporalment per raons de prevenció d’incendis, la càrrega
18
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ramadera d’un determinat àmbit es podrà superar sempre i quan es disposi de
l’autorització municipal.
14.5 S’entenen com a activitats vinculades a l’ús ramader les referides a les construccions
esmentades a l’article 48.1.c del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006)
destinades a l’elaboració de productes derivats i de caràcter artesanal, les
relacionades amb la conservació, manipulació, l’envasament i la transformació dels
productes ramaders i amb la guàrdia de la maquinària corresponent.
14.6 En cas que resulti necessari per motius de protecció, de reforestació, de regeneració
després d’aprofitament forestal o, en general, per assolir els objectius d’aquesta
Modificació o per altres motius justificats, l’Ajuntament adoptarà les mesures
oportunes per tal de limitar la pastura en indrets especialment vulnerables.

Article 15

Normativa específica sobre els usos i activitats forestals

15.1 Els usos i les activitats forestals s’han de desenvolupar amb criteris de gestió racional
dels terrenys forestals, de forma que sigui compatible l’aprofitament dels recursos
forestals amb el principi bàsic de persistència, conservació i millora dels sistemes
forestals.
Així mateix, els usos i les activitats forestals han de tenir en compte les premisses de
la multifuncionalitat del bosc, la conservació de la diversitat biològica, la protecció
enfront de pertorbacions i la preservació de les espècies i comunitats de major
interès.
15.2 Els aprofitaments forestals es portaran a terme d’acord amb les disposicions legals i
normatives vigents en matèria forestal a Catalunya i les determinacions del present
text normatiu.
15.3 Són admissibles els aprofitaments forestals, els tractaments silvícoles i els treballs
complementaris relacionats directament amb l’ús i destí de la finca.
15.4 No és permesa la substitució de les espècies principals autòctones pròpies de l’àmbit
de la Modificació.
15.5 El desarrelament d’arbres i arbustos amb finalitats comercials en cap cas es
considerarà com a tractament silvícola sinó com una pràctica d’aprofitament puntual i
excepcional del bosc. A més de les condicions que estableix el Decret 175/1996, pel
qual es regula el desarrelament d’arbres i arbustos o la normativa sectorial que resulti
d’aplicació, aquest desarrelament només es permetrà en els casos següents:
a.

En el curs de projectes d’execució i millora de camins i només en les franges
d’una amplada màxima de 25 metres al costat del camí. Caldrà deixar, en tot cas,
una densitat igual o superior a 150 peus per hectàrea, i
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b.

Durant el procés de realització de les franges de protecció contra incendis
forestals i amb les condicions per al tractament de la vegetació recollides en
l’Annex 2 del Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana

15.6 D’acord amb l’article 187.2.n del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu
1/2010), la tala d’arbres tant d’exemplars aïllats com de masses forestals, així com
l’estassada de boscos requerirà de llicència urbanística per tal de vetllar que l’impacte
ambiental es consideri admissible.
15.7 L'Ajuntament pot autoritzar les repoblacions i neteges selectives del bosc, quan
aquestes s’emmarquin en plans o projectes aprovats relacionats amb els usos i les
activitats forestals o en plans o projectes aprovats de prevenció i extinció d'incendis.
15.8 Les actuacions de restauració i d’afavoriment de la regeneració natural s’han d’ajustar
al que disposen els apartats 1 i 2 del present article, amb especial èmfasi als
condicionants de conservació, atesa la fragilitat de les zones cremades.
15.9 L'Ajuntament, o en conveni amb d'altres organismes interessats, pot redactar plans
de protecció de la zona forestal del municipi en què es contemplin actuacions de
neteja, obertura de tallafocs i d'altres, en aquestes zones, per tal de prevenir els
incendis.
15.10 Únicament s’admeten les activitats i instal·lacions forestals i estrictament vinculades
a la primera transformació dels productes, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi
l’emplaçament en el medi rural a peu d’explotació.

Article 16

Hivernacles

16.1 D'acord amb l'ordre de 25 d'octubre de 1988, del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, s’entén com hivernacle tota mena
d'estructura erigida amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o preservar qualsevol
tipus de conreu agrari per tal de realitzar el seu conreu, la millora o l'experimentació.
Els hivernacles que no es puguin desmuntar o tinguin murs perimetrals de fondaria o
alçària superior a un metre tindran la consideració d’edificacions.
16.2 Els hivernacles només són permesos ens els sòls agrícoles (Clau A’) i en els forestals
(clau PF’) que es puguin considerar aptes per al conreu d’acord amb les
determinacions de l’article 42.5 d’aquestes normes. En qualsevol cas, caldrà acreditar
la titularitat d’extensions contigües superiors a 1 ha i la superfície total dels
hivernacles no en podrà superar mai els 2.400 m2.
16.3 En la construcció d’hivernacles s’utilitzaran materials mats, no reflectants tant per la
coberta com pels laterals.
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16.4 D’acord amb l’article 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010) els hivernacles necessiten d’una llicència urbanística la sol·licitud de la qual
tindrà en compte el següent:
a. Haurà d’anar acompanyada d’un projecte que contemplarà:
i. La posició paisatgística de les instal·lacions la superfície màxima que poden
ocupar i la distància mínima a les vies d’accés rodat i per vianants, per tal de
determinar l’impacte visual.
ii. L’impacte sobre el drenatge de les aigües d’escorrentia pluvial, a fi de no
desequilibrar les capes freàtiques
iii. Les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures
d’apantallament i integració paisatgística contemplades.
iv. La gestió de residus plàstics.
b. Els hivernacles mantindran una separació mínima de 10 metres als límits de
parcel·la i respecte d’altres hivernacles, i de 15 metres a l’eix dels camins i vials.
En qualsevol cas respectaran les determinacions contingudes en la normativa
sectorial.
c. La llicència de construcció de l’hivernacle inclourà el compromís de realitzar el
seu desmuntatge en el cas de cessament de l'activitat. En cas d'incompliment
l'Ajuntament ho podrà executar subsidiàriament amb càrrec al propietari o
sol·licitant de la llicència.
d. Aquestes instal·lacions requereixen d’un projecte sotmès al procediment previst
a l'article 48 de la Llei d'urbanisme o de l’elaboració d’un Pla especial si es supera
algun dels llindars següents:
− ocupació en planta de 2.400 metres quadrats
− alçada màxima de 6 metres al carener.

Article 17

Tinença de cavalls

17.1 Es permet l’ús d’estabulació de cavalls en les edificacions existents i l’ús d’hípica
segons les prescripcions de l’apartat 3 i 4 del present article.
17.2 L’activitat està sotmesa, sempre que el número de cavalls sigui superior a 5, al règim
de tramitació ambiental segons la legislació vigent.
17.3 La tinença de més de 5 cavalls en l'àmbit de la Modificació només és admissible en
finques de superfície igual o superior a 20 ha, i en les quals tinguin un caràcter
complementari de l'explotació agrària existent.
17.4 El condicionament de les instal·lacions existents ha de tenir en compte les directrius
següents, que són d'obligat compliment:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Han d'ocupar una superfície màxima d’1 ha.
Han de conservar els elements naturals característics de la zona, i preveure els
serveis d'evacuació i tractament de residus que siguin necessaris.
Els acabats i l'adequació estètica han d'integrar-se en l'entorn on s'ubiquin.
No s'admet la instal·lació de rètols i publicitat que malmeti la qualitat
paisatgística de l'indret.
No es poden situar en terrenys de pendent natural superior al 20%.
Les edificacions has d’estar pròximes a camins existents inclosos a la Xarxa
Bàsica de Camins.

17.5 Els paràmetres màxims relacionats amb les condicions d’edificació de les
construccions són:
− Ocupació en planta: un màxim de 750 m2, i de manera justificada segons el
número de cavalls previstos.
− Sostre màxim: 750 m2.
− Alçada màxima: 5 m al carener.

Article 18

Vivers

18.1 S’entén per viver qualsevol terreny especialment disposat per a criar-hi en bones
condicions determinats arbres o plantes.
18.2 Només es permet aquest tipus d’activitat econòmica en zones agrícoles (Clau A’) o
forestals (clau PF’) que es puguin considerar aptes per al conreu d’acord amb les
determinacions de l’article 42.5 d’aquestes normes.
18.3 En els indrets on s’hi desenvolupi aquesta activitat s’hi poden admetre noves
edificacions d’acord amb el que estableix l’article 28.c i amb les limitacions dels
articles 28.2, 28.3 i 28.4.
18.4 Els paràmetres màxims relacionats amb les condicions d’edificació de les
construccions vinculades als vivers es regulen d’acord amb l’article 29.3 sobre les
condicions generals d’edificació de les construccions agrícoles, excepte en el cas
d’incorporar construccions corresponents a activitat de comerç minorista o
administració, aleshores passarà a tenir la consideració de Centre de Jardineria i
aquestes edificacions es regularan d’acord amb l’articles 19.3, 19.4 i 19.5.

Article 19

Centres de jardineria

19.1 S’entén per centre de jardineria qualsevol establiment de tipus minorista on es venen
plantes, eines i materials utilitzats en jardineria.
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19.2 Només és permet aquest tipus d’activitat econòmica en zones agrícoles (Clau A’) i en
aquelles forestals (clau PF’) que es puguin considerar aptes per al conreu d’acord amb
les determinacions de l’article 42.5 d’aquestes normes i sempre ha de ser
complementària a una activitat agrària existent o vinculades a una activitat de viver.
19.3 Per a les activitats d’aquest tipus, tant les existents com les que es puguin crear com
a activitat complementària a una activitat agrícola, és necessària la redacció d’un Pla
Especial Urbanístic, que fixi les condicions d’implantació i característiques de les
instal·lacions, especialment la superfície i localització de les edificacions destinades a
l’atenció i venda al públic.
19.4 Els paràmetres màxims relacionats amb les condicions d’edificació de les
construccions són:
−
−
−
−

Ocupació en planta: un màxim de 500 m2.
Sostre màxim: 500 m2.
Alçada màxima:6 m al carener.
Finca mínima: 1 ha

19.5 D’acord amb l’article 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010) els centres de jardineria, quan incloguin edificacions o instal·lacions,
necessiten d’una llicència urbanística la sol·licitud de la qual tindrà en compte el
següent:
a. Haurà d’anar acompanyada d’un projecte que contemplarà:
i. La posició paisatgística de les instal·lacions, la superfície màxima que poden
ocupar i la distància mínima a les vies d’accés rodat i per vianants, per tal
de determinar l’impacte visual.
ii. Les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures
d’apantallament i integració paisatgística contemplades.
b. La llicència de construcció inclourà el compromís de realitzar el seu desmuntatge
en el cas de cessament de l'activitat. En cas d'incompliment l'Ajuntament ho
podrà executar subsidiàriament amb càrrec al propietari o sol·licitant de la
llicència.

Article 20

Centres d’acollida de gossos

20.1 S’entén com centre d’acollida de gossos un conjunt d'instal·lacions habilitades per a
l’allotjament de gossos. Aquests centres han de ser gestionats per part d’entitats
sense ànim de lucre.
20.2 La presència de 5 o més gossos en una mateixa finca implica la seva consideració
com a centre d’acollida de gossos i per tant l’obligació de compliment dels requisits de
l’article 20.1 i de la normativa sectorial vigent reguladora d’aquest tipus de centres.
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20.3 La implementació d’aquesta activitat ha de seguir la tramitació d’acord amb la
legislació sectorial aplicable.
20.4 Han de disposar de les instal·lacions necessàries per mantenir els animals en bon
estat sanitari i evitar molèsties als veïns derivades de la pròpia activitat. En aquest
sentit, la separació mínima a qualsevol habitatge existent o potencial ha de ser de
250 metres.
20.5 En qualsevol cas, el número màxim de gossos permesos és de 30, independentment
de l’edat o del pes.

Article 21

Acopi de terres, àrids, runes o materials de construcció

Atès les molèsties, i l’impacte visual i paisatgístic que comporten en l’àmbit específic de la
Modificació les activitats i instal·lacions d’acopi, classificació d’àrids, dipòsit i tractament de
runes de construcció, i similars, es prohibeixen aquestes activitats en tot l’àmbit de la
Modificació.

Article 22

Moviment de terres

En l’àmbit de la present modificació i d’acord amb la normativa sectorial aplicable, es poden
autoritzar anivellaments de terres per millorar els aprofitaments sempre i quan:
a.
b.
c.
d.
e.

No es produeixin extraccions a fora de la finca, és a dir, que en la finca es produeixi una
reducció del volum d’àrids inicials existents.
Els marges, les vores i els desnivells en general han de tenir el pendent adequat per
permetre la seva revegetació natural, sense que es permeti la construcció de murs de
contenció.
Es respectin els elements naturals de la xarxa de drenatge i es garanteixi la
funcionalitat i la continuïtat dels elements artificials tals com les rases, claveguerons i
altres.
S’incorporin les mesures de protecció del medi ambient i del paisatge de la present
normativa.
Es respectin els marges i elements de pedra seca.

Article 23

Instal·lacions per a energies renovables

23.1 Sens prejudici que l’Ajuntament pot regular els sistemes de captació d’energia solar
fotovoltaica i eòlica a través d’una ordenança municipal, de manera transitòria i fins
que no s’aprovi la referida normativa específica, aquests sistemes en sòl no
urbanitzable queden regulats pels apartats següents.
23.2 Per a instal·lacions de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica amb una
potència superior a 100 kW amb connexió a la xarxa elèctrica instal·lades directament
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sobre el terreny amb l'única finalitat de generar energia elèctrica serà d’aplicació el
Decret 147/2009, de 22 de setembre o la normativa sectorial equivalent que la pugui
substituir.
23.3 En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques de potència inferior o igual a 100 kW,
aquestes han de seguir el procediment administratiu regulat pel Decret 352/2001, de
18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions
d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica o la normativa sectorial
equivalent que la pugui substituir, i els procediments administratius que
corresponguin d'acord amb la legislació urbanística i la legislació ambiental.
23.4 S’admeten instal·lacions d’aprofitament eòlic destinades exclusivament a
l’autoconsum d’una edificació, amb finalitats domèstiques o de l’activitat que si hi
realitza, fins a una alçada de 9 metres i sense edificacions annexes.
23.5 Per al cas de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb panells solars
fotovoltaics destinades a la comercialització, aquesta s’admeten únicament com a
complement d’una activitat agropecuària en actiu, i cal respectar els paràmetres
següents:
a)
Només s’admeten en zones agrícoles (Clau A’) o en les zones forestals (clau
PF’) que es puguin considerar aptes per al conreu d’acord amb les
determinacions de l’article 42.5 d’aquestes normes.
b)
En qualsevol cas caldrà acreditar la titularitat d’extensions superiors a 1 Ha i la
superfície total de terreny destinada a col·locar panells no podrà superar mai
els 1200 m2, computant també els espais destinats al manteniment de les
instal·lacions.
c)
S’han d’emplaçar de forma que l’impacte paisatgístic sigui mínim, sense
modificar la topografia de l’entorn i evitant sempre les línies de carena i les
posicions dominants.
23.6 Per al cas d’instal·lacions destinades a l’autoconsum, els panells s’han d’integrar en el
conjunt d’edificacions o instal·lacions a les que donin servei. Quan els panells
s’instal·lin sobre la coberta dels edificis, han de quedar integrats a aquesta, i seguint
la mateixa directriu i angle d’inclinació de la teulada. Es permet ocupar un màxim del
50% de la coberta i en cap cas poden sobrepassar l’alçada del carener.
En qualsevol cas , les instal·lacions estan sotmeses a estudi d’impacte i integració
paisatgística i a les limitacions que pugui imposar el Pla especial del catàleg de
masies i cases rurals.
23.7 Són admissibles, també, els col·lectors solars tèrmics per a obtenir aigua calenta
sanitària i/o climatització. Aquestes instal·lacions tenen les mateixes limitacions que
els panells fotovoltaics.
23.8 Quan a les determinacions dels articles 23.6 i 23.7 referents a la integració en les
edificacions dels panells solars, en aquells casos en que per raons d’índole tècnica, hi
hagi limitacions no esmenables derivades de la configuració prèvia de l'edifici
existent, o de la normativa urbanística aplicable –les quals caldrà justificar—, o
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d’impacte paisatgístic que desaconsellin la instal·lació sobre els edificis del conjunt
de panells i/o col·lectors solars o quan així ho determini l'òrgan competent que ha de
dictaminar en matèria de protecció del patrimoni cultural català, es podran cercar
solucions d’emplaçament a l’entorn de l’edificació, les quals s’hauran d’autoritzar a
través de la corresponent llicència municipal.
23.9 Són admissibles, també, els sistemes d’aprofitament geotèrmic per a autoconsum –
bombes de calor geotèrmic— per a la climatització i obtenció d’aigua calenta sanitària
a les edificacions.
XARXA DE CAMINS I ACCESSIBILITAT

Article 24

Règim general

24.1 La Xarxa Bàsica de Camins és formada pels elements de vialitat definits al mapa
d’Ordenació d'aquesta Modificació. Aquesta infraestructura està integrada per aquells
camins rurals, forestals i pistes forestals que configuren l’estructura bàsica global,
que respon als objectius fonamentals de permetre l'accessibilitat general al territori,
facilitar el desenvolupament de les activitats forestals i agrícoles, facilitar les tasques
de vigilància, prevenció i extinció d'incendis forestals i l'accés directe a edificis i
equipaments.
24.2 La xarxa bàsica de camins ha de tenir la base en bon estat i estar convenientment
senyalitzada. La base ha de ser amb caràcter general permeable. Tanmateix, pot
admetre’s mitjançant llicència altres paviments no permeables en trams que sigui
necessari per l’existència de pendents, perill d’erosió o circumstàncies topogràfiques
especials.

Article 25

Obertura i recuperació de camins

25.1 Segons l’article 54 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006), l’obertura
o la recuperació de nous camins i dreceres en l’àmbit de la Modificació se subjecta al
següent procediment:
a. Si l’actuació està prevista en un projecte sectorial, requereix l’obtenció de la
llicència municipal.
b. Si l’actuació no està prevista en un projecte d’obres tramitat d’acord amb la
legislació sectorial, queda expressament prohibida l’obertura de nous camins,
vies rurals o qualsevol altre tipus de vialitat, llevat dels previstos en el Pla
General, els que es desenvolupin en els corresponents Plans Especials i els
contemplats en la Xarxa Bàsica de Prevenció d’Incendis forestals.
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25.2 L’amplada dels camins inclosos a la xarxa bàsica del camins i els de nova obertura o
ampliació serà de com a màxim 5 metres
25.3 L’Ajuntament vetllarà per la conservació i manteniment dels camins històrics, per la
recuperació dels que han caigut en desús. I realitzarà un inventari de camins públics.
En aquest sentit es considera prioritari el manteniment i/o la recuperació del Camí Ral,
el Camí de Sitges, el Camí d’Ardenya i el camí d’Eramprunya tot conservant la seva
traça històrica.

Article 26

Modificacions i ampliacions

26.1 No es poden modificar els traçats, ni els perfils longitudinals ni transversals dels
camins, llevat dels casos previstos en el planejament urbanístic municipal i els que es
derivin dels corresponents Plans Especials. Tota modificació haurà de tenir especial
cura de les condicions paisatgístiques.
26.2 Les ampliacions de camins rurals s'han d’efectuar seguint criteris paisatgístics,
preferentment en un dels seus costats, conservant-se, quan tècnicament sigui
possible, el que estigui poblat amb millor vegetació.
26.3 Els nous camins i pistes vinculats a la gestió forestal s'han d'adaptar a les
prescripcions tècniques següents:
a.

Pendent mantingut inferior al 15% i amplada màxima de 3,5 metres.

b.

Disposició de trenques en pendent continuat cada 50 metres.

c.

Altura màxima dels desmunts d'1,50 metres en una longitud màxima de 10
metres.

d.

Altura màxima dels terraplens 1,50 metres.

e.

Pendent transversal del camí dirigit vers el desmunt.

f.

No abocament de terres sobreres al vessant del camí. En cada cas concret caldrà
cercar punts adients on efectuar l'acumulament del material sobrer.
CONSTRUCCIONS

Article 27

Disposicions generals

27.1 A efectes d’aquesta normativa es consideren edificacions existents aquelles incloses
a l’article 255 del PGOU i que es troben en l’àmbit de la present Modificació puntual,
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sens perjudici de les determinacions del futur Pla especial del Catàleg de masies i
cases rurals.
27.2 La construcció de volums annexos com a ús complementari del principal no separats
més de 10 metres de l'edificació preexistent quan així sigui recomanable per raons
d’integració paisatgística, i d’acord amb el que determini el corresponent Pla especial
del catàleg de masies i cases rurals, es poden considerar una ampliació de les
edificacions existents. Igualment, la construcció de piscines, pistes esportives
encerclades en alçada, coberts, porxos i altres instal·lacions equiparables ha de
computar-se com a superfície construïda.
27.3 No es podran realitzar actuacions en el subsòl a excepció de l’adequació de soterranis
de les edificacions existents. Només es permeten noves construccions destinades a
ús de celler quan s’implantin en zones qualificades com a Agrícoles (Clau A’) o zones
forestals (clau PF’) que es puguin considerar aptes per al conreu d’acord amb les
determinacions de l’article 42.5 d’aquestes normes, que formin part d’una edificació
existent, i en el cas de les explotacions que tinguin base territorial dins del terme
municipal de Begues o en els seus municipis limítrofes, sens perjudici de les
determinacions del futur Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. En aquest
sentit, seran d’aplicació els següents paràmetres:
Per a cellers i caves de fins a 400m2 de sostre construït:
−

Cal acreditar la propietat de 6.000 m² de terres de cultiu de vinya.

Per a cellers i caves de més de 400 m2 de sostre construït:
−

Article 28

Cal acreditar l’explotació d’1,5 ha de terres de cultiu de vinya en una única
extensió i tramitar el corresponent Pla especial urbanístic.

Noves construccions

28.1 Amb el benentès que en l’àmbit de la Modificació ja existeix un nombre elevat de
construccions i per tal d’afavorir el seu manteniment i conservació, només es
permeten noves construccions, encara que siguin temporals, en els següents
supòsits:
a. Les construccions i instal·lacions vinculades a l’interès públic segons l’article
47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010).
b. Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
c. Les construccions que estiguin vinculades a una explotació agrícola, incloses les
destinades a les activitats de conreu d’espècies vegetals, emmagatzematge,
conservació i prestació de serveis propis dels centres de jardineria, sempre que

94

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE BEGUES PER A LA REGULACIÓ DEL SNU

en la finca ja es desenvolupin les activitats de conreu o de viver d’espècies
vegetals. De la mateixa manera, es recullen les construccions relacionades amb
l’activitat comercial vinculada a l’activitat agrària.
d. Les construccions que estiguin vinculades a una explotació ramadera.
e. Les construccions que estiguin vinculades a una explotació forestals d’acord amb
l’article 15 d’aquestes normes.
28.2 En les noves construccions contemplades en les lletres c), d) i e) de l’article 28.1 no
s’hi admet l’ús d’habitatge. Així mateix, aquestes construccions han d’emplaçar-se en
sòls de qualificació agrícola (Clau A’) o zones forestals (clau PF’) que es puguin
considerar aptes per al conreu d’acord amb les determinacions de l’article 42.5
d’aquestes normes.
28.3 Les noves construccions s'hauran de situar a una distància mínima de 10 metres del
límit de la propietat i 15 metres a l’eix dels camins. En qualsevol cas respectaran les
distàncies d’edificació fixades a la Llei de carreteres.
28.4 En les noves edificacions, quan superin els llindars previstos en l’article 93.2.e) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme,
en defecte de determinacions específiques contingudes en aquesta modificació
puntual, aquestes s'haurà de tramitar d'acord amb la legislació urbanística vigent.

Article 29

Condicions generals de les construccions agrícoles

29.1 Les construccions agrícoles són aquelles construccions destinades directament al
servei d'una explotació agrícola com són: magatzems de productes del camp, dipòsits
d'estris, o garatges per a maquinària. A efectes d’aquest article, no tenen la
consideració de construccions agrícoles ni els hivernacles ni els conreus i planters
protegits, sempre i quan es puguin desmuntar o tinguin murs perimetrals de fondària
o alçària inferior a un metre.
29.2 Només es permeten noves construccions quan estiguin vinculades a una explotació
agrícola, que hauran d’estar degudament justificades. Així mateix, caldrà acreditar la
titularitat d’extensions superiors a 3 ha i l’activitat agrícola.
29.3 Condicions d'edificació:
a. Tindran una alçada màxima total de 5 metres, excepte per a les instal·lacions
annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçada, que
s’haurà de justificar.
b. La superfície construïda total no pot superar en cap cas els 500m2 d’ocupació en
planta i 500 m2 de sostre construït inclosos els altells.

95

c. Qualsevol edificació que s’autoritzi en aquesta zona ha de mantenir una
separació mínima de 10 metres als límits de parcel·la, i de 15 metres a l’eix dels
camins i vials i d’acord amb la normativa sectorial.
29.4 A les finques existents que no compleixin l’extensió mínima abans especificada,
només s’admet la construcció d’aixoplucs per a vehicles agrícoles i eines de superfície
inferior a 40 m2, i alçada lliure màxima de 5 metres a carener amb les separacions
indicades al subarticle anterior. Aquests coberts per a ús agrícola no poden disposar
de finestres ni de cap tipus d’instal·lació (elèctrica, d’aigua, xemeneia, etc).

Article 30

Condicions generals de les construccions ramaderes

30.1 Es permeten noves construccions ramaderes únicament en el cas d’explotacions
ramaderes extensives existents, que hauran d’estar degudament justificades i
tramitar-se d’acord amb l’article 48.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, amb les excepcions i determinacions
específiques contemplades en els articles 49 i 50 de la mateixa Llei pel que fa a les
construccions vinculades a activitats ramaderes.
30.2 Les noves construccions s’han de complir amb les següents condicions:
a. La distància mínima al límit amb el sòl urbà i urbanitzable serà de 1.000 m.
b. S'hauran de situar a una distància mínima de 10 metres del límit de la propietat i a
15 metres de l’eix dels camins. En qualsevol cas respectaran les distàncies
d’edificació fixades a la Llei de carreteres.
c. Els espais residuals no edificats, directament vinculats a aquests tipus
d’instal·lacions i que no siguin destinats a pas, restaran cultivats o enjardinats,
essent els arbres o arbustos preferentment d’espècies autòctones.
d. Comptaran sempre amb una franja d'arbrat que les limiti de vistes des de les
principals visuals. L’arbrat serà amb espècies autòctones.
30.3 Els paràmetres màxims relacionats amb les condicions d’edificació de les
construccions són:
a. L’explotació ha de tenir una base territorial superior a la unitat mínima de conreu.
b. Les construccions ramaderes han de complir:
i. Per a instal·lacions ramaderes:
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−

Ocupació en planta i sostre màxim serà de 3.000 m2.

−

Alçada màxima: 5 m al carener.
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Article 31

Construccions aïllades

31.1 Es recomana que l’estratègia d’harmonització sigui la preferent i pretengui que les
edificacions s’integrin en el paisatge com a components positius, o com a mínim
neutres, pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge.
31.2 S’avaluaran diverses alternatives d’emplaçament i se seleccionarà la més adient amb
relació al paisatge.
31.3 Es preservaran les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i s’evitarà la
localització d’activitats sobre els punts prominents, els careners i les cotes més altes
del territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el
perfil natural perceptible del paisatge.
31.4 Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de
manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen
una presència impròpia i desproporcionada.
31.5 En totes les intervencions s’evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. Quan
siguin necessaris anivellaments, es procurarà evitar l’aparició de murs de contenció
de terres, i se salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que
permetin la revegetació. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions
s’esglaonaran o es descomposaran en diversos elements simples articulats evitant la
creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems
importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.

Article 32

Condicions de disseny

32.1 En les noves construccions, ampliacions d’edificacions existents o rehabilitacions
permeses d’acord a les determinacions d’aquesta normativa regiran les condicions de
disseny que tot seguit es descriuen:
a.
b.

c.
d.
e.

Les edificacions únicament podran ser de planta baixa, mesurant-se l’alçada
màxima en el carener.
Les façanes rebran un tractament unitari i es consideren alternatives preferents
per al tractament dels paraments exteriors, l'arrebossat, els materials de textura
i aparença pètria o la maçoneria de pedra natural, de característiques i aparell
similars als emprats en l'arquitectura tradicional de l'indret.
El color de les façanes serà uniforme en la gamma dels colors terrosos; es
prohibeixen aquelles alternatives el color o la textura de les quals signifiquin un
contrast violent amb l'entorn.
Els criteris compositius seran la simplicitat i la coherència amb les construccions
tradicionals i es prohibeixen les tipologies pròpies de l’entorn urbà.
Les cobertes es resoldran mitjançant configuracions molt simples,
preferentment amb dos vessants i carener central; són absolutament prohibides
les llucanes. El material per a la realització de les cobertes serà preferentment la
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teula àrab comuna; en aquest sentit, no s'admetran terrats plans ni tampoc
cobertes de pendents superiors al trenta per cent.
32.2 Les actuacions en construccions relacionades amb el Títol Setè es regulen pel que s’hi
estableix en el mateix, sens perjudici del que s’estableixi en el futur Pla especial del
catàleg de masies i cases rurals.

REGULACIÓ GENERAL DE L’ÚS PÚBLIC

Article 33

Ús públic

33.1 Als efectes d’aquestes normes, s’entén per ús públic el desenvolupament d’aquelles
activitats no directament productives que tradicionalment s’han dut a terme al medi
natural i rural tals com el passeig, l’excursionisme i l’esport, entre altres.
33.2 L’ús públic en l’àmbit de la Modificació s’ha de desenvolupar amb ple respecte als
béns públics i els drets de les propietats existents.
33.3 L’Ajuntament pot establir determinacions complementàries d’ordenació o limitació de
l’ús i l’accés públic a algun sector, per garantir la conservació de la gea, la fauna, la
flora, la vegetació i el paisatge d’acord amb l’article 71.2 del Text refós de la Llei
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010).

Article 34
Regulació dels usos i les activitats esportives i recreatives
esporàdiques o no permanents
34.1 Les proves i competicions esportives que hagin de discorre totalment o parcial per
l’àmbit de la Modificació, i l’establiment de circuits permanents o itineraris
senyalitzats eqüestres, de bicicleta de muntanya o d’altres vehicles sense motor,
requereixen per al seu desenvolupament l’autorització de l’Ajuntament.
34.2 L’organització de pràctiques esportives, d’aventura o de lleure comercialitzades
requereix l’autorització de l’Ajuntament, que pot establir limitacions d’acord amb els
objectius de protecció de la Modificació i les seves normes.

Article 35

Regulació específica de les àrees recreatives permanents

35.1 La creació de noves àrees recreatives o la modificació de les existents ha de
comportar prèvia consideració d’aquestes com d’interès públic. A part de la tramitació
pertinent segons l’art 48 de la Llei d’Urbanisme, ha de tenir en compte les directrius
següents, que són d’obligat compliment:
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a. No poden situar-se les zones qualificades com a espai natural (Claus ENMO’ i
ENMG) sense perjudici de la futura ordenació que estableixi el Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge.
b. Han de complir les disposicions de l’article 8 del Decret 64/1995 pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a àrees
recreatives i d’acampada, així com les altres disposicions del Decret que els
siguin aplicables.
c. Els acabats i l’adequació estètica s’hauran d’adequar a les condicions de disseny
d’aquesta normativa.
d. S’han d’adequar zones específiques per a l’aparcament de vehicles, els quals han
de gaudir de la mateixa qualitat estètica que la resta de l’àrea.
e. Les barbacoes d’obra han d’incorporar mataguspires.
35.2 Es prohibeix la realització de foc fora de les àrees condicionades per a aquest ús.

Article 36

Ciclistes

Es podrà circular en bicicleta per les vies principals de la xarxa de camins incloses en l’àmbit de
la Modificació. Igualment podran circular per totes aquelles pistes forestals i camins de
passejada i aquelles vies que es considerin ciclables, excepte aquelles que tinguin una restricció
circulatòria expressa i aprovada per l’Ajuntament.

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI, MEDI AMBIENT I DEL PAISATGE

Article 37

Tanques

37.1 La construcció de tanques en els espais oberts ha de limitar-se a aquells casos en què
siguin imprescindibles en funció de l’ús i de les circumstàncies del lloc. Quan
funcionalment sigui possible, s’han d’utilitzar d’altres sistemes per a l’assenyalament
del límit de la propietat o de l’àmbit d’activitat.
37.2 Les tanques de finques no podran formar-se amb elements opacs, i seran sempre de
valor cinegètic, permetent el pas de les espècies. Com a màxim faran 1,80 metres
d’alçada.
37.3 En els casos degudament justificats i l’Ajuntament així ho autoritzi, es permetrà una
altra tipologia de tanca de forma que no agredeixi el medi natural on s'emplaci.
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37.4 Només s’admetran els tancats de parcel·la amb elements vegetals, arbustos
autòctons, o amb estaques i filats en el cas que l’activitat ho recomani i no entri en
contradicció amb qüestions de seguretat sanitària ni amb la normativa sectorial. Si és
així, les tanques o les seves parts, formades per filats o altres tipus d’elements
metàl·lics, hauran de ser totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural de
l’espai, i hauran de ser permeables a la fauna, el que suposa tancaments amb malla
de 10 cm de costat com a mínim.
37.5 No s’admeten tanques d’obra, llevat els murs de pedra seca d’alçada no superior de 90
cm. Caldrà respectar els murs preexistents, pel seu paper patrimonial estructurant i
com a modeladors de paisatge.
37.6 No s’admetran el tancament d’espais interiors de les finques quan no resultin
necessàries per al desenvolupament dels usos agraris o ramaders.
37.7 Qualsevol tanca ubicada en la Xarxa Bàsica de Camins haurà de disposar d’un sistema
de porta que permeti el pas de vianants i dels vehicles d’extinció d’incendis i altres
vehicles dels serveis d’emergències i prevenció.
37.8 En relació a les tanques existents executades legalment, quan no s’adequïn a les
determinacions d’aquestes normes, es requerirà al propietari de la mateixa per tal que
introdueixi les esmenes necessàries per corregir el seu impacte paisatgístic. La
resolució de l’administració especificarà els canvis que calgui introduir a la tanca per a
fer-la paisatgísticament acceptable.
37.9 Les tanques es separaran un mínim de 3,5 metres de l’eix dels camins i un mínim d’un
metre de l’aresta de l’explanació. No tindran la consideració de tanques els filats
d’estabulació temporal d’animals.

Article 38

Publicitat

Queda totalment prohibida la col·locació de cartells, exceptuant-ne aquells que van destinats al
retolament específic d’indrets interès natural o patrimonial i de les finques en l’àmbit de la
Modificació.

Article 39

Elements patrimonials i de separació

39.1 Per la seva importància com a refugis de biodiversitat i connectors biològics, es
mantindrà, sempre que sigui possible, la vegetació natural que apareix
espontàniament als marges dels conreus i les parets que separen les diferents
parcel·les agràries.
39.2 Fins a l’aprovació d’un Pla especial de patrimoni, amb l’informe de l’òrgan competent
en matèria de protecció del patrimoni cultural català, s’entenen com a elements a
preservar, sense perjudici d’allò que pugui resoldre l’Ajuntament en cada cas, els
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arbres i bosquines pel seu valor natural o paisatgístic, el arbres singulars o
monumentals, la xarxa de reg, els marges de pedra seca, les barraques de vinya, les
sínies, forns de calç i els altres elements patrimonials propis de l’activitat tradicional
en medi natural (ja sigui agrícola o industrial) assentada en el territori encara que
hagin caigut en desús i ja no resultin necessaris.
39.3 Si una obra de millora d’infraestructures afecta un dels elements de l’apartat anterior,
per obtenir la llicència municipal caldrà una justificació que argumenti la
impossibilitat tècnica de mantenir-los i el plantejament de les mesures correctores.
39.4 Sempre que sigui necessari controlar el creixement de la vegetació dels marges per
possible afectació a la productivitat del conreu, es recomana l’eliminació selectiva
mitjançant desbrossament manual o sega, en detriment de la crema i/o aplicació de
productes herbicides.
39.5 El manteniment dels marges dels conreus i camins està subjecte a la legislació vigent
en matèria de prevenció d’incendis.
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CAPÍTOL III Article 40

FORESTAL (Clau PF’)

Definició i objectius

40.1 Les zones qualificades com a Forestals (Clau PF’), delimitades en el Mapa d’Ordenació
d’aquesta Modificació, i corresponen a terrenys forestals que poden presentar
diferents tipus de cobertes del sòl tals com boscos, matollars o sòls nus o erms.
40.2 A causa de la seva situació, a cavall entre el Parc Natural del Garraf i l’espai d’interès
natural de les Muntanyes de l’Ordal, i pel seu estat de conservació actual, o pel
potencial de recuperació, tenen un alt valor de connectivitat ecològica i paisatgístic.
40.3 Aquests espais també tenen una funció d'equilibri paisatgístic i de protecció dels sòls.

Article 41

Regulació d’usos i activitats

41.1 Els usos i activitats admeses en aquesta zona són:
a. Tot ús forestal que procuri la reducció gradual de la inflamabilitat, i per tant del
risc d’incendis, afavorint la recuperació i l’expansió de l’alzinar i la reducció
gradual de les pinedes en les àrees de transició, tot mantenint una densa coberta
arbòria que limiti el desenvolupament dels arbusts piròfits del sotabosc.
b. Les activitats o equipaments d’interès públic segons l’article 47.4 del Text refós
de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010)
c. Ramaderia extensiva.
d. El d’habitatge familiar en edificis existents, segons l’article 10.2 d’aquestes
normes.
e. Els de lleure i esbargiment relacionats amb el medi, sempre que no requereixin
cap instal·lació ni fixa ni mòbil, tals com la passejada a peu, i la passejada a cavall.
f.

El turisme rural, hoteler i de restauració i les activitats artesanals en edificis
existents, segons l’article 10.2 d’aquestes normes.

g. Els d'investigació científica.
h. El cinegètic, segons les determinacions de la regulació sectorial.
i.
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Els que també siguin admesos en la zona agrícola (Clau A1’) i quan es puguin
considerar zones aptes pel conreu d’acord amb les determinacions dels articles
41.3 i 42.5.
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41.2 Els usos de turisme rural, de restauració, hoteler i activitats artesanals que es puguin
implantar en zones de caràcter forestal, s’hauran d’implantar de manera equilibrada i
sense desplaçar els usos agraris o forestals mantenint sempre l’explotació inicial, i
sense perjudici d’allò que pugui determinar el Pla especial del Catàleg de masies i
cases rurals.
41.3 Les zones forestals (clau PF’) que puguin tenir la consideració d’aptes per al conreu
d’acord amb l’article 42.5 de la present normativa, queden regulades pel que fa als
usos i activitats admeses segons allò previst en el Capítol IV d’aquesta normativa.
41.4 Respecte a les activitats i equipaments d’interès públic autoritzades a l’empara de
l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010),
s’entendrà que els sòls forestals estan sotmesos a un règim especial de protecció al
qual fa referència l’article 47.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010), i que seran per tant, incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o
transformació del sòl que puguin afectar de forma clara el seu sistema ecològic o el
seu paisatge.

Article 42

Normativa específica

42.1 El terrenys inclosos en aquesta zona no podran ésser dedicats a usos, aprofitaments
o activitats que impliquin transformació de llur destí indicat en l’article 41 de la
present normativa.
42.2 S'admeten les pràctiques de gestió forestal encaminades cap a l'obtenció d'una bona
constitució de les comunitats vegetals naturals pròpies de la zona, i aquelles que
afavoreixin llur recuperació en cas d'incendi, d’acord amb les determinacions sobre
els usos i les activitats forestals d’aquesta normativa.
42.3 Les activitats i instal·lacions forestals s’han de remetre a les determinacions de
l’article 15 de la present normativa.
42.4 Amb l’objectiu de mantenir el mosaic agroforestal i afavorir la prevenció dels incendis
forestal, és admès l’ús agrícola a la zona qualificada com a forestal (Clau PF’) en
antics sòls agrícoles. Serà necessària l’autorització de l’Ajuntament, que valorarà
positivament que la nova activitat agrícola es dediqui a la producció agrícola integrada
o ecològica.
42.5 Les condicions necessàries per a considerar una zona com a apta per al conreu o per a
la recuperació agrícola d’una zona de conreu abandonat són les següents:
a.
b.

Les zones s’han de localitzar en terrenys de pendent inferior al 15% o que, en la
data d’aprovació de la present Modificació, es trobin afeixats convenientment per
minimitzar el risc d’erosió.
S’han de mantenir els marges existents tals com murs de pedra seca, tanques
arbustives, talussos vegetats i franges arbrades entre altres.
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c.
d.

És necessari presentar el projecte al Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural per tal que aquest ho pugui valorar i donar el
vist-i-plau.
Compliment de les consideracions de l’article 22 sobre moviments de terres per a
la millora dels aprofitaments agrícoles.

42.6 Els usos d'investigació científica hauran de ser respectuosos amb el medi físic i
biològic d'aquests espais i hauran de respondre a un programa d'estudi que obtingui
el vist-i-plau de l'Ajuntament.
42.7 S'admeten aprofitaments forestals compatibles amb el principi bàsic de conservació
del bosc, de la seva qualitat i el seu entorn, així com aquelles accions encaminades a
la restauració forestal i millora dels terrenys afectats per incendis, erms o degradats.
42.8 L'Ajuntament podrà autoritzar la pràctica de repoblacions i neteges selectives del
bosc, quan aquestes vagin encaminades a millorar les condicions per a la regeneració
de l'arbrat i també quan l'acció es pugui justificar com a mesura preventiva de lluita
contra el foc.
42.9 S'admeten els usos d'esbargiment relacionats amb el medi, sempre que no posin en
perill la integritat de les comunitats biològiques, i en especial que no malmetin ni
erosionin el sòl, ni requereixin instal·lacions fixes o mòbils. Caldrà formular i aprovar
un Pla Especial per regular les activitats de lleure i esbarjo lligades al medi natural.
42.10 Per a l’activitat cinegètica, caldrà un Programa de gestió cinegètica, el qual haurà de
fixar els criteris per informar els Plans tècnics de gestió cinegètica de les àrees
privades de caça i determinarà el règim cinegètic de les finques públiques.
42.11 En absència del Programa de gestió cinegètica i piscícola, els plans tècnics de gestió
cinegètica hauran de contemplar els criteris següents:
a. Mesures per tal d’exercir una pressió de caça adequada a les característiques de
l’espai i de les poblacions d’espècies cinegètiques objecte d’aprofitament, amb la
finalitat de garantir-ne un aprofitament sostenible.
b. Mesures per garantir la conservació de les poblacions d’espècies cinegètiques
autòctones.
c. Mesures per garantir la viabilitat i l’èxit de les repoblacions cinegètiques que
s’efectuïn.
d. Mesures per a promoure l’establiment d’àrees de refugi i guarets de fauna
salvatge temporals i rotatoris, en les finques privades i en les àrees aprovades i
autoritzades dins l’àmbit del Parc, amb l’objectiu de contribuir a la conservació de
les poblacions d’espècies cinegètiques.
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CAPÍTOL IV Article 43

AGRÍCOLA (Clau A’)

Definició i objectius

43.1 Les zones qualificades com a Agrícoles (Clau A’) inclouen els terrenys o camps
destinats als conreus agrícoles, conreus forestals, així com les instal·lacions i
edificacions necessàries per al desenvolupament de les activitats agrícoles i
ramaderes i, en general, de les altres activitats o usos admesos com a compatibles.
Es troben delimitades en el Mapa d’Ordenació d’aquesta Modificació.
43.2 L’objectiu principal és el de preservar i potenciar els valors propis d’aquestes àrees
tals com la producció d’aliments i d’altres béns, l’actuació com a element d’equilibri
territorial i com element de preservació del paisatge i la biodiversitat i del patrimoni
natural i cultural del municipi. Aquestes àrees també tenen l’objectiu de contribuir en
la protecció en front als incendis forestals.
43.3 L’activitat cinegètica es desenvoluparà d’acord amb la legislació sectorial vigent.

Article 44

Regulació d’usos i activitats

44.1 Els usos i activitats admeses en aquesta zona són:
a. Els aprofitaments agrícoles, inclosos els hivernacles .
b. El ramader extensiu i el ramader intensiu en règim d’estabulació permanent,
regulats per la Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, excepte les explotacions classificades en l’annex 1, en funció de la
dimensió i productivitat de la finca.
c. Les activitats i equipaments d’interès públic autoritzades a l’empara de l’article 47.4
del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010).
d. El d’habitatge familiar en edificis existents, segons l’article 10.2 d’aquestes normes
e. El turisme rural, hoteler i de restauració i les activitats artesanals en edificis
existents, segons l’article 10.2 d’aquestes normes.
f.

El cinegètic, segons les determinacions de la legislació sectorial.

g. Els vivers, els centres de jardineria, els centres d’acollida de gossos i la tinença de
cavalls.
h. Les instal·lacions per a energies renovables.
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i.

Els usos i activitats d’esbargiment relacionats amb el medi que no requereixin cap
instal·lació ni fixa ni mòbil.

j.

Els moviments de terres

44.2 Els usos de turisme rural, de restauració, hoteler i activitats artesanals que es puguin
implantar en zones de caràcter agrícola, s’hauran d’implantar de manera equilibrada i
sense desplaçar els usos agraris o forestals mantenint sempre l’explotació inicial, i
sense perjudici d’allò que pugui determinar el Pla especial del Catàleg de masies i
cases rurals.
44.3 Respecte a les activitats i equipaments d’interès públic autoritzades a l’empara de
l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010),
s’entendrà que els sòls agrícoles estan sotmesos a un règim especial de protecció al
qual fa referència l’article 47.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010), i que seran per tant, incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o
transformació del sòl que puguin afectar de manera significativa la connectivitat
territorial.
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CAPÍTOL V - ESPAI NATURAL MUNTANYES DE L’ORDAL (Clau ENMO’)

Article 45

Definició i objectius

45.1 Aquesta zona engloba els àmbits de la Modificació continguts en l’espai d’interès
natural de les Muntanyes de l’Ordal, inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de
Catalunya (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre de 1992.
45.2 Es precisa que la delimitació de les zones ENMO grafiades en el Mapa d’Ordenació, es
correspon a la delimitació establerta pel PEIN amb caràcter provisional en els seus
plànols normatius (escala 1/50.000). La delimitació definitiva haurà de ser definida
pel Pla Especial de Protecció abans esmentat, d’acord amb l’article 8 de les Normes
del PEIN (Decret 328/1992).
45.3 Aquesta zona es correspon a la delimitació del PEIN en l’àmbit de la Modificació i té
com a objectiu principal la protecció dels seus valors ecològics i paisatgístics.

Article 46

Regulació d’usos

Els usos, aprofitaments, actuacions i activitats compatibles en aquesta zona vénen determinats
pel Capítol 3 del Decret 328/1992 sens perjudici de les determinacions més restrictives de la
present normativa i la legislació sectorial.

Article 47

Normativa específica

47.1 S’aplica la regulació establerta per a la zona forestal (Clau PF’), sense perjudici de la
futura ordenació que estableixi el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del
Paisatge de Les Muntanyes de l’Ordal, actualment en redacció (d’acord amb l’article 5
de la Llei 12/1985, d’espais naturals).
47.2 En aquesta zona no es permet la recuperació d’antics espais agrícoles, sense
perjudici de la futura ordenació que estableixi el Pla Especial de Protecció del Medi
Natural i del Paisatge de Les Muntanyes de l’Ordal (d’acord amb l’article 5 de la Llei
12/1985, d’espais naturals).
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CAPÍTOL VI ENMG)
Article 48

ESPAI NATURAL MASSÍS DEL GARRAF (Clau

Definició i objectius

48.1 Aquesta zona, assenyalada en el Mapa d’Ordenació, engloba els àmbits de la
Modificació en l’espai d’interès natural del Garraf, inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN) de Catalunya, aprovat pel Decret 328/1992 de 14 de desembre de
1992.
48.2 Es precisa que la delimitació de les zones ENMG grafiades en el Mapa d’Ordenació, es
correspon a la delimitació establerta pel PEIN amb caràcter provisional en els seus
plànols normatius (escala 1/50.000). La delimitació definitiva haurà de ser definida
pel Pla Especial de Protecció abans esmentat, d’acord amb l’article 8 de les Normes
del PEIN (Decret 328/1992).
48.3 Es delimiten dues subclaus:
a.
b.

ENMG – ZA: zona agrícola inclosa en l’espai natural del Massís del Garraf, que
integra aquells sòls que prioritàriament estan destinats en l'actualitat a l’activitat
agrícola,
ENMG – ZIN: zona d'interès natural inclosa en l’espai natural del Massís del
Garraf, integrada per sòls ocupats per espècies predominantment arbòries o
arbustives, no característiques del conreu agrícola o objecte d'aquest, i els prats,
erms, codines, cingles i per tots els altres components del paisatge natural.

48.4 Aquesta zona, contigua al Parc del Garraf i inclosa en el PEIN, té l’objectiu principal
d’assolir una funció d’amortiment al Parc com també de protecció dels seus valors
ecològics i paisatgístics.

Article 49

Regulació d’usos

49.1 Els usos, aprofitaments i actuacions compatibles vénen determinats per la
“Modificació del Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural
del Garraf” i recollits en l’Annex II d’aquestes normes, sense perjudici de la futura
ordenació que estableixi el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Massís del
Garraf, la qual prevaldrà només en els casos que sigui més restrictiva.
49.2 En aquesta zona l’òrgan gestor i encarregat del compliment de la present normativa
és l’Ajuntament de Begues, seguint les directrius de la Disposició Transitòria primera.
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Article 50

Normativa específica

50.1 La regulació d’aquesta zona ve determinada dins l’esmenta’t “Modificació del Pla
Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf” sens
perjudici de les determinacions més restrictives de la present normativa i la legislació
sectorial.
50.2 Concretament:
a. Les zones qualificades en clau de “ENMG – ZA” estan subjectes a les
determinacions específiques de la zona agrícola de la Modificació del Pla Especial
de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf”.
b. Les zones qualificades en clau de “ENMG – ZIN” estan subjectes a les
determinacions específiques de la zona d'interès natural de la Modificació del Pla
Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf”.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
L’Ajuntament assumeix la gestió de la zona Espai Natural Massís del Garraf (Clau ENMG) sempre i
quan aquesta no s’incorpori al Parc del Garraf, on aleshores l’òrgan gestor vindrà determinat per
la “Modificació del Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del
Garraf”.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera
Queden derogades totes les determinacions del PGOU que afecten a l’àmbit de la Modificació
puntual i que estan recollides a l’article 4.4 i 4.5 de la present normativa.
Les determinacions dels instruments de planejament derivat vigent que versen sobre el mateix
àmbit territorial i resultin contradictòries o infringeixin el contingut de la present modificació
PGOU queden derogades.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
L’Ajuntament tramitarà i aprovarà inicialment el Pla especial de catàleg de masies i cases rurals
en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Modificació puntual
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ANNEX I – UNITATS RAMADERES PROCEDIMENTALS
Equivalències entre places d’animals i Unitats Ramaderes Procedimentals (URP):
Espècies animals i/o aptitud productives més habituals (per 1 plaça)
VAQUÍ DE LLET
VEDELLES DE REPOSICIÓ
CRIA DE BOVÍ
ENGREIX DE VEDELLS
VAQUES ALLETANTS
PRODUCCIÓ PORCINA (inclou garrins lactants)
PORCÍ DE TRANSICIÓ
PORCÍ D'ENGREIX
AVICULTURA DE POSTA (gallina ponedora, comercial o selecta)
POLLETES DE RECRIA
ENGREIX DE POLLASTRES
ENGREIX D'ÀNECS
ENGREIX DE GUATLLES
ENGREIX DE PERDIUS
ENGREIX DE PAÓ
BESTIAR EQUÍ
OVELLES DE REPRODUCCIÓ
OVí D'ENGREIX
OVELLES DE REPOSICIÓ
CABRUM REPRODUCCIÓ
CABRUM DE REPOSICIÓ
CABRUM DE SACRIFICI
PRODUCCIÓ DE CONILLS (per gàbies de mare: inclou reposició, mascles i engreix)
ESTRUÇOS ADULTS
ENGREIX D'ESTRUÇOS
EMÚS I NYANDÚS ADULTS
ENGREIX D'EMÚS I NYANDÚS

URP
1,0000
0,5000
0,1053
0,6667
0,6993
0,6667
0,0163
0,2500
0,0125
0,0018
0,0058
0,0059
0,0007
0,0017
0,0115
0,8772
0,1233
0,0411
0,0617
0,0986
0,0493
0,0329
0,0589
0,0863
0,0466
0,0432
0,0233

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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ANNEX II – PLA ESPECIAL DEL PARC DEL GARRAF
Atesa la vinculació de les zones qualificades amb les claus ENMG-ZIN i ENMG-ZA de la present
normativa amb les determinacions de corresponents a la Zona d’Interès Natural i la Zona Agrícola
de la Modificació del Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural del
Garraf, a continuació es s’exposen els capítols d’aquest Pla relatius a les mateixes.
CAPÍTOL V. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA D'INTERÈS NATURAL
Article 36. DEFINICIÓ
36.1 La Zona d'Interès Natural és integrada per sòls ocupats per espècies predominantment
arbòries o arbustives, no característiques del conreu agrícola o objecte d'aquest, i els prats,
erms, codines, cingles i per tots els altres components del paisatge natural.
36.2 La seva delimitació es precisa a la documentació gràfica del present Pla Especial.
Article 37. USOS ADMESOS ALS TERRENYS
37.1 En els sòls que integren la Zona d'Interès Natural, s'admeten els usos que tot seguit es
relacionen:
1. La gestió forestal compatible amb el principi bàsic de persistència, conservació i millora de les
masses forestals.
2. La repoblació, la conservació i el tractament silvícola i els treballs complementaris que tinguin
per objecte la restauració forestal i la millora dels terrenys afectats per incendis, els erms i els
degradats per altres causes, sempre que presentin característiques adients per a la seva
reforestació.
3. Les pràctiques ramaderes, sempre que aquestes no siguin causa de deteriorament,
empobriment dels sòls forestals o d'erosió, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
D’acord amb allò que disposa l’article 25 de la Llei 6/88 de 30 de març, podrà vedar-se
temporalment en els indrets que calgui per a assegurar l’èxit de la reforestació o regeneració
naturals; igualment podran limitar-se els aprofitaments ramaders sobre terrenys erosionables,
si s’ha produït degradació del sòl o de la capa vegetal.
4. Les activitats agrícoles en aquells sòls que reuneixin les condicions necessàries per al seu
desenvolupament, sempre que es preservin els continguts característics de la zona.
5. En els sòls termeners amb l'edificació, els usos necessàriament vinculats amb les activitats
que es desenvolupin a l’interior, compatibles amb les determinacions d’aquest Pla Especial.
6. Totes aquelles activitats admeses amb caràcter general al present Text Normatiu, sempre que
reuneixin les condicions fixades als articles 127 i 128 del Decret 1/1990 de 12 de juliol de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
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Article 38. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS FORESTALS
38.1 Les actuacions en matèria forestal es portaran a terme d'acord amb les disposicions legals
i normatives vigents en matèria forestal a Catalunya i les determinacions del present Text
Normatiu. En tot cas s'hauran d'ajustar a les condicions tècniques següents:
1. Es prohibeixen les tallades arreu, llevat dels supòsits previstos a l'article 58.2 de la Llei 6/ 88
Forestal de Catalunya.
2. Es prohibeix el desarrelament d'arbres i arbustos.
3. Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o
triturar i ser esteses a ran del sòl i, en cap cas, no es podran deixar en d’una franja de vint metres
d’amplada a banda i banda dels camins, d'acord amb allò que disposa l'article 12 del Decret
64/1995 de Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals.
4. Es podrà autoritzar la neteja selectiva del sotabosc, quan aquesta vagi orientada a millorar les
condicions de regeneració de l'arbrat, per facilitar la realització de millores i aprofitaments
silvicoles o pugui justificar-se com a mesura preventiva de lluita contra el foc, buscant en tot
moment la compatibilitat amb la preservació dels valors ecològics i ambientals.
Article 39. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS CAMINS I PISTES VINCULATS A LA GESTIÓ FORESTAL
39.1 Els nous camins i pistes vinculats a la gestió forestal s'hauran d'adaptar a les prescripcions
tècniques següents:
1. Pendent mantingut inferior al 15% i amplada màxima de 3,5 metres.
2. Disposició de trenques en pendent continuat cada 50 metres.
3. Altura màxima dels desmunts d'1,50 metres en una longitud màxima de 10 metres
4. Altura màxima dels terraplens 1,50 metres.
5. Pendent transversal del camí dirigit vers el desmunt.
6. No abocament de terres sobreres al vessant del camí. En cada cas concret caldrà cercar punts
adients on efectuar l'acumulament del material sobrer.
39.2 Quan les condicions topogràfiques impedeixin el compliment estricte dels condicionants
establerts al present article, les noves alternatives que es prevegin hauran de justificar-se
mitjançant un projecte específic o en el PTGMF.
Article 40. ACTUACIONS EN TERRENYS FORESTALS
40.1 Totes les actuacions en terrenys forestals se sotmetran als tràmits assenyalats a la
legislació vigent en la matèria, durant els quals haurà d'obtenir-se l'informe previ preceptiu de la
Diputació de Barcelona.
40.2 L'aprofitament en una finca forestal que no disposi d'un Pla tècnic de gestió i millora
forestal o d'un Pla d'ordenació forestal aprovats definitivament, és un acte sotmès a
l'autorització corresponent dels òrgans competents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, d'acord amb els articles 50 i 51 de la llei 6/1988 Forestal de Catalunya, a la tramitació de
la qual haurà d'obtenir-se l'informe preceptiu de la Diputació de Barcelona.
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40.3 Els aprofitaments en finques forestals que disposin d'un Pla tècnic de gestió i millora
forestal o d'un Pla d'ordenació forestal aprovats definitivament, no necessitaran autorització
prèvia; no obstant això, l'inici dels treballs es comunicarà a la Diputació de Barcelona per escrit
amb una antelació mínima de deu dies.
40.4 Serà requisit per a poder emetre informe sobre qualsevol autorització d’aprofitaments
forestals en terrenys que no disposin de pla tècnic o pla d’ordenació aprovats, acompanyar la
sol·licitud de les dades següents:
1. Un plànol topogràfic de la finca a escala 1/5.000 o 1/10.000, en el qual es defineixin els
distints tipus de bosc i espècies; el sector objecte de la petició de tallada, i el camí o camins a
habilitar per a l'aprofitament, que hauran de complir el que es disposa a l'article anterior.
2. Una succinta memòria a la qual s'especifiqui el tipus d'aprofitament que es preveu dur a
terme, data de l'última tallada a la mateixa parcel·la, sistemes d'arrossegament previstos,
mètodes per a l'eliminació dels residus de la tallada, dades de la realització de l'aprofitament i
els detalls complementaris que estimi oportú el peticionari.
40.5 D'acord amb allò que disposa l'article 17 del Decret 64/1995 de Mesures de Prevenció
d'Incendis Forestals, en cap cas no es duran a terme treballs que generin restes vegetals en el
període comprés entre el quinze de juny i el quinze de setembre, llevat dels supòsits
d’excepcionalitat que determina aquell decret.
40.6 Als treballs vinculats amb la gestió forestal no seran admesos en cap cas l'aterrassament
del terreny amb maquinària pesant ni la destrucció sistemàtica de la vegetació existent.
Article 41. PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL
41.1 L'Òrgan Gestor del Pla Especial impulsarà la redacció dels Plans Tècnics de Gestió i Millora
Forestal de les finques particulars i de propietat pública incloses dins del seu àmbit.
41.2 La Diputació de Barcelona emetrà informe preceptiu sobre els Plans tècnics de gestió i
millora forestal, abans que siguin aprovats per l'organisme competent.
Article 42. AJUTS A LA PROPIETAT FORESTAL
42.1 La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i
pressupostàries, col·laborarà amb la propietat forestal per tal de fomentar un millor tractament
silvícola de les masses forestals, afavorir les tasques de repoblació i millora dels terrenys
forestals i racionalitzar-ne l'aprofitament.
Article 43 USOS ADMESOS A LES EDIFICACIONS
43.1 A les edificacions existents a la Zona d'Interès Natural definides a l'article 8 del present Text
Normatiu, s'admeten els usos següents:
1. L’habitatge unifamiliar, sempre que no existeixi perill de formació de nucli de població.
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2. Els vinculats a la naturalesa de la finca, com els agrícoles i ramaders.
3. Els usos considerats d’utilitat pública o interès social, vinculats de forma directa amb els
objectius del present Pla Especial i, en general, els serveis d'atenció al visitant.
4. Les activitats considerades complementàries de les anteriors, com les d'agroturisme i
restauració i els productius, en petits tallers de caràcter artesanal compatibles amb les
determinacions del present Pla Especial.
5. Els usos públics establerts a la xarxa bàsica d'equipaments del Pla Especial.
43.2 Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que
s’apreciï en el tràmit de la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats als articles 127 i
128 del Decret 1/1990 de 12 de juliol de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
Article 44. CONDICIONS DE LA INTERVENCIÓ A EDIFICIS
44.1 Les activitats admeses a la Zona d'Interès Natural podran desenvolupar-se als edificis i
construccions existents, segons es defineix a l'article 8 del present Text Normatiu, i a les seves
ampliacions d'acord amb la regulació general del Capítol II.
Article 45. ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE
Les actuacions que es desenvolupin a la Zona de Domini Públic Marítimo-Terrestre i la seva Zona
d’Influència es regiran per allò que disposa la Ley de Costas 22/1988 de 28 juliol i disposicions
concordants.

CAPÍTOL VI. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA AGRÍCOLA
Article 46. DEFINICIÓ
46.1 La Zona Agrícola integra aquells sòls que prioritàriament estan destinats en l'actualitat a
l’activitat agrícola, que ho han estat fins a data recent o que presenten les característiques
necessàries per al desenvolupament d'aquestes activitats. S'entén com a tret definidor
d’aquesta zona el paisatge característic d'equilibri entre sectors poc intervinguts per l'acció
humana i l'activitat agrària.
46.2 La delimitació d’aquesta zona es precisa a la documentació gràfica del Pla Especial i la seva
regulació al present Text Normatiu.
Article 47. USOS ADMESOS ALS TERRENYS
47.1 Als terrenys inclosos en aquesta zona, s'admeten els usos següents:
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1. Les activitats agrícoles i ramaderes, en aquells terrenys que presentin les característiques
adients per al seu desenvolupament.
2. El conreu de camps abandonats, en les condicions establertes en el present Text Normatiu.
3. Els processos d'aforestació regulats per la legislació en matèria forestal.
4. Totes aquelles activitats admeses a la Zona d'Interès Natural i les de caràcter general
definides al present Text Normatiu, sempre que reuneixin les condicions d’utilitat pública o
interès social, fixades als articles 127 i 128 del Decret 1/1990 de 12 de juliol de refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
47.2 L'Òrgan Gestor podrà exigir que la proposta per a l'execució de les actuacions descrites en
el present article inclogui la documentació complementària necessària per garantir la
compatibilitat de l’actuació amb el principi bàsic expressat en l'article anterior.
47.3 Als efectes que determina l’article 25.1.3 es podrà autoritzar la crema de les restes
d’actuacions agrícoles, llevat del període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre i sempre
d’acord amb les condicions fixades al decret 64/1995 de Mesures de Prevenció d’Incendis
Forestals.
Article 48. USOS ADMESOS ALS EDIFICIS
48.1 A les edificacions existents en aquesta Zona, segons la definició expressada a l'article 8,
s'admeten els usos següents:
1. Els usos agrícoles, que es duran a terme d'acord amb les disposicions legals vigents en
aquesta matèria i les previsions normatives del present Pla Especial.
2. L'ús ramader, sempre que sigui complementari de l'ús agrícola de la finca; en aquest sentit no
s’admeten els usos agropecuaris intensius de caràcter industrial no vinculats a l'explotació
agrària.
3. Els usos agraris, els quals no inclouen en general l’activitat de transformació dels productes
agraris, sinó només la primera transformació d’aquests productes obtinguts a l'explotació.
4. Els admesos per a les edificacions situades a la Zona d'Interès Natural i, en general, els que ho
són amb caràcter genèric al present Text Normatiu.
48.2 Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que
s’apreciï en el tràmit de la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats als articles 127 i
128 del Decret 1/1990 de 12 de juliol de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
Article 49. CONDICIONS DE LES ACTUACIONS ALS EDIFICIS
49.1 Les activitats admeses a la Zona Agrícola es podran desenvolupar als edificis i
construccions existents, segons es defineix a l'article 8 del present Text Normatiu, i a les seves
ampliacions d'acord amb la regulació general del Capítol II.
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Article 50. AJUTS A LES EXPLOTACIONS FAMILIARS AGRÀRIES
50.1 La Diputació de Barcelona, en la mesura que ho permetin les seves disponibilitats
tècniques i pressupostàries, atorgarà suport tècnic i econòmic als titulars de les explotacions
familiars agràries situades totalment o parcial a l'àrea del Pla Especial sempre que constitueixin
residència permanent, per a la millora de la seva qualitat de vida i de les condicions tècniques i
productives de l'explotació de la infraestructura rural que la serveix.
50.2 També, es podrà recavar aquesta col·laboració en el cas que les adequacions previstes a
les condicions de disseny del Pla representin un increment excepcional respecte al cost ordinari
de l'obra projectada.
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ANNEX III – MAPA D’ORDENACIÓ
Sèrie de 6 mapes d’ordenació (E 1:5000)
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IV ANNEX CARTOGRÀFIC (DOCUMENT ADJUNT)
En aquest annex cartogràfic es presenten els mapes informatius de la present modificació
puntual així com un mapa d’ordenació general de l’àmbit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Planejament actual
Àmbit de la Modificació
Hàbitats
Cobertes del sòl
Figures de protecció
Riscos ambientals
Vialitat
Parcel·les de titularitat pública i Catàleg de forests d’utilitat pública
Activitats extractives
Gestió cinegètica
Àrees potencials de recuperació de l'ús agrícola

Mapa d'ordenació del sòl (E 1:13.500)
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