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1 ÀMBIT SUBJECTE A SUSPENSIÓ 
DE LLICÈNCIES I TRAMITACIÓ DE 
PROCEDIMENTS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

0 DOCUMENT COMPRENSIU

DOCUMENT COMPRENSIU
Pel que fa a la publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics, la ciuta-
dania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió 
urbanístics i, per aquesta raó, en la informació pública cal que, conjuntament amb el pla, s’exposi un do-
cument comprensiu segons l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU), aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i les seves modificacions.

1   ÀMBIT SUBJECTE A SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIÓ 
DE PROCEDIMENTS

L’aprovació inicial del la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Begues número 25 a l’en-
torn de l’església de Sant Cristòfol de la Rectoria (en endavant MPPGO) suposa acordar la suspensió de 
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma o rehabilitació de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en els sòls inclosos a l’àmbit de la MPPGO (representat 
gràficament en els plànols d’informació i de proposta) en els quals les noves determinacions comporten 
una modificació del règim urbanístic del sòl. La durada màxima d’aquesta suspensió és de dos anys (segons 
els articles 73 i 74 del TRLU).

Àmbit subjecte a suspensió de llicències i tramitació de 
procediments
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2   RESUM DE L’ABAST DE LES DE-
TERMINACIONS DEL PLA

2   RESUM DE L’ABAST DE LES DETERMINACIONS DEL PLA
Els serveis tècnics de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona redacten 
el present document a petició de l’Ajuntament de Begues, de donar compliment a les previsions del Pla 
General d’Ordenació de Begues (en endavant PGO) de garantir la preservació del nucli històric del barri de 
la Rectoria, donant una resposta integral a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol i resolent les dificultats 
derivades de les incoherències detectades dins la documentació del PGO.

El PGO de Begues detalla en relació a l’àmbit de la Rectoria la necessitat de la formulació d’un pla especi-
al en la fitxa PE 2 Pla especial La Rectoria inclosa a l’Annex 4 de la normativa urbanística: instruments de 
planejament i inclòs gràficament en el plànol 3.3 Zonificació i àmbits de planejament en sòl urbà, amb els 
següents objectius: “L’objectiu del PE és aconseguir endreçar els espais públics i la conseqüent protecció 
de les edificacions d’interès d’un dels nuclis més antics del poble. El PEl es planteja per a la protecció i 
rehabilitació que impulsi la millora urbana i la no alteració del caràcter tradicional en la imatge d’aquest 
barri”.

Per donar compliment a l’objecte del pla especial que proposa el PGO es fa necessari canviar d’instrument 
de planejament, pel que es redacta una MPPGO degut als motius següents:

- L’àmbit del PE definit pel PGO, modificat posteriorment a causa de la Modificació puntual del 
PGO que consisteix en el reajustament dels paràmetres i àmbit del Pla parcial 9 la Rectoria, no 
s’ajusta a la realitat actual i funcional del barri de la Rectoria ni a la seva evolució històrica. Deixa 
fora elements claus com són: la plaça de l’església; l’edificació en front de Cal Fusteret al seu cos-
tat nord; l’antic camí de l’església (avui carrer de la Rectoria) fins a la carretera de Begues a Gavà 
(avui avinguda Torres Vilaró) amb l’alineació d’arbres i el canal de drenatge i, finalment, les dues 
propietats que donen façana a la dita avinguda.

- Ajustar la qualificació de certes àrees i la seva normativa associada per clarificar, donar coherèn-
cia i protegir el caràcter tradicional en la imatge del barri.

- Col·locar els sistemes necessaris que precisava el PGO i adaptar-los a la situació actual per tal de 
materialitzar la condició de sòl urbà consolidat de l’àmbit, i també afegir els sistemes derivats de 
la present MPPGO.

L’àmbit de la present MPPGO comprèn el conjunt històric consolidat del nucli antic del barri de la Rectoria 
format per l’àmbit definit pel PGO com el sector Pla especial La Rectoria, el carrer de la Rectoria (antic camí 
de l’església) des de l’avinguda Torres Vilaró fins al carrer de Menorca, i totes les finques urbanes situades 
al seu voltant que acaben de conformar el conjunt, amb una superfície total de 17.061 m².

Ortofoto La Rectoria 1961

Ortofoto La Rectoria actual
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3   ORDENACIÓ PROPOSADA
3.1  OBJECTIUS I CRITERIS DE LA PROPOSTA       
        D’ORDENACIÓ

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

3   ORDENACIÓ PROPOSADA

3.1 OBJECTIUS I CRITERIS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
Els objectius de la MPPGO són els següents:

DONAR UNA RESPOSTA INTEGRAL PER GARANTIR LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL BARRI DE LA RECTO-
RIA I EL SEU ENTORN

La situació urbana actual del nucli antic de la Rectoria és el producte de l’addició d’edificacions al voltant 
de l’església antiga de Sant Cristòfol. Aquesta circumstància i el fet que durant molts anys ha estat aïllada 
del nucli central de Begues, ha permès que tingui un caràcter propi a preservar segons el PGO i fa que sigui 
un dels principals objectius de la present MPPGO. Les principals estratègies seran:

- Millorar aspectes relacionats amb l’espai públic: La MPPGO aposta per una millora en la urba-
nització establint una normativa i unes recomanacions per millorar i uniformitzar la imatge del 
conjunt, emfatitzar el seu valor paisatgístic i arquitectònic, aprofundir en la seva sostenibilitat i 
millorar els serveis.

- Millorar aspectes relacionats amb l’edificació i la parcel·lació: Gran part del valor històric i ar-
quitectònic del barri el donen les edificacions existents. Entre elles hi destaquen l’església i la 
rectoria com a originadors de l’assentament inicial, masies i cases relacionades amb el camí antic 
de l’església (avui carrer de la Rectoria), les casetes del carrer de Sant Cristòfol, i noves cases que 
han aparegut a posteriori fruit de la divisió de les originàries. El document reitera la protecció a 
les edificacions d’interès i estableix unes normes per aconseguir que qualsevol intervenció futura 
mantingui el caràcter actual del barri.

CLARIFICAR EL MARC LEGAL URBANÍSTIC DEL BARRI DE LA RECTORIA 

El PGO i les seves posteriors modificacions que s’han anat produint han generat incoherències urbanísti-
ques i inseguretat jurídica en l’àmbit de la Rectoria, que podrien conduir a un bloqueig del desenvolupa-
ment natural del barri el qual portés a un posterior deteriorament i decaïment. És en aquest sentit que un 
dels principals objectius de la MPPGO és resoldre aquest aspecte mitjançant l’estratègia següent:

- Millorar els aspectes relacionats amb la normativa urbanística: La MPPGO reconeix i delimita 
els espais lliures que històricament es van cedir i es van urbanitzar per a aquesta funció. Aquests 
àmbits són la plaça de l’església i la placeta d’accés al barri des de l’avinguda Torres Vilaró. Amb 
això es dona resposta a la localització de les reserves de sistemes previstes pel PGO, consolidant 
urbanísticament l’àmbit i, per tant, la fitxa PE2 Pla especial La Rectoria del PGO queda anul·lada 
amb la present MPPGO.

Vista axonomètrica de la proposta

Imatge indicativa d’urbanització
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3.2  JUSTIFICACIÓ DE LES PROPOSTES        
        URBANÍSTIQUES 3.2  JUSTIFICACIÓ DE LES PROPOSTES URBANÍSTIQUES

COMPARATIU ENTRE PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT I PROPOSAT

Les imatges següents mostren la classificació del sòl del planejament vigent i de la proposta.

La MPPGO passa a classificar de sòl urbà (SU) la totalitat de sòl urbanitzable delimitat (SUD) classificat 
actualment pel PGO dins de l’àmbit (2.502 m²). La justificació bé donada perquè els sòls que històricament 
han format part de forma indistinta del barri des de temps immemorials i, els quals estan urbanitzats i 
disposen dels serveis suficients; són la plaça de l’església, el carrer de la Rectoria (antic camí de l’església), 
la placeta d’entrada, el carrer d’Alacant i el front de l’avinguda Torres Vilaró.

El comparatiu de la qualificació urbanística del sòl ve representat per les imatges següents:

Classificació del sòl vigent / proposta de MPPGO
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

Pel que fa a la qualificació del sòl, es constata tots els sòls provinents de SUD passen a ser sistemes, con-
cretament 657 m² de parcs i jardins urbans (6) i 1.844 m² de xarxa viària (5). A més, es localitzen les cessi-
ons que demanava el PGO en forma d’espais lliures on històricament ja s’havien fet aquestes cessions per 
a aquest ús: la plaça de l’església i la placeta d’accés al barri de la Rectoria des de l’avinguda Torres Vilaró. 
En quant a les zones, tots els sòls passen a ser qualificats de nucli històric la Rectoria (12R), mantenint la 
mateixa superfície respecte al planejament vigent. La justificació ve donada, per una banda, a un reconei-
xement del barri com un conjunt històric únic i anterior a qualsevol planejament general, i per l’altra, es 
correspon amb la definició de nucli històric de l’actual PGO.

PLANEJAMENT VIGENT MPPGO Variació
Classificació Qualificació Sup (m²) % Sup (m²) % Sup (m²)

12 Nucli històric 9.414 55% 0 0% -9.414
12R Nucli històric La Rectoria 0 0% 13.052 77% 13.052
21 Verd privat 215 1% 0 0% -215

17a1 Ciutat jardí 790 5% 0 0% -790
17a2 Ciutat jardí 2.633 15% 0 0% -2.633

Total Zones 13.052 77% 13.052 77% 0
6 Espais lliures 0 0% 657 4% 657

7b Equipaments privats (religiòs) 286 2% 286 2% 0
5 Sistema viari 1.221 7% 3.065 18% 1.844

Total Sistemes 1.507 9% 4.009 23% 2.502
SUD SUP9 La Rectoria 2.502 15% 0 0% -2.502

SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT 17.061 100% 17.061 100%

COMPARATIU QUALIFICACIÓ PLANEJAMENT VIGENT - MPPGO

SU

Qualificació del sòl vigent / proposta de MPPGO
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SOSTRE I DENSITAT

L’edificabilitat vigent resultat de l’aplicació de les normes del PGO estableix que, a la zona de nucli antic 
(12) per a les parcel·les amb edificis protegits, el sostre potencial és el resultat de la suma del sostre mate-
rialitzat més un increment del 20%. Per a la resta de parcel·les serà d’aplicació la mitja de l’edificabilitat de 
l’entorn, que en aquest cas és 0,60 m²st/m²s. Aquest valor no s’allunya molt de la mitja construïda actual, 
la qual és 0,57 m²st/m²s.

Per a les zones de ciutat jardí (17a1) (parcel·la 16) l’edificabilitat és 0,75 m²st/m²s i per la zona (17a2) 
(parcel·les 15 i 17) 0,50 m²st/m²s. La parcel·la 17 Can Paulo (edifici protegit) reformat l’any 2006 ja se li va 
aplicar el criteri general d’increment del 20% per als edificis protegits. 

La MPPGO proposa aplicar a tot l’àmbit els criteris de la zona de nucli antic (12). Per a les parcel·les 15 
i 16 serà d’aplicació la mitja d’edificabilitat de 0,60 m²st/m²s. En el cas de la parcel·la 17, Can Paulo, es 
considera que ja ha esgotat el seu potencial d’increment del 20% i es proposa com a edificabilitat la ja 
materialitzada.

En relació a la densitat, les normes del PGO estableixen que el nombre màxim d’habitatges per a la zona 
12 és el nombre d’habitatges existent o, en el cas de no haver estat dividits amb anterioritat, dos per als 
edificis protegits de més de 250 m². La proposta aplica aquests criteris a tot l’àmbit.

COMPARATIU DELS SISTEMES D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS

A l’àmbit hi ha 286 m² d’equipament privat (7b). El PGO preveia que el PMU localitzés 303 m² de cessió de 
sòl públic destinats a equipaments. La MPPGO no incrementa el sostre residencial, però sí la densitat (per-
met dos habitatges més), el que comporta, segons els estàndards legals, 20 m² d’espais lliures. La MPPGO 
proposa convertir tota la previsió d’equipament a espais lliures (segons l’article 98.1 del TRLU) ja que hi ha 
una suficiència d’equipaments al municipi i, per tant, aquesta reserva pot ser transformada a espais lliures.

La MPPGO fa un reconeixement dels espais lliures que històricament van estar urbanitzats i han tingut 
aquesta funció. Aquests àmbits són la plaça de l’església i la placeta d’accés al barri, els quals la MPPGO 
qualifica de parcs i jardins urbans (6) amb una superfície total de 657 m², considerablement superior als 
323 m² que se’n deriven dels estàndards legals.
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1.1  OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL   
        DEL PGO

1.3 ANTECEDENTS

1.2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ

1 INTRODUCCIÓ

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

I MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
1. INTRODUCCIÓ
En data 20/11/2017 l’Ajuntament de Begues encarrega a la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Begues número 25 a 
l’entorn de l’església de Sant Cristòfol de la Rectoria (en endavant MPPGO). D’acord amb aquesta petició, 
el Servei de Planejament Urbanístic redacta el present document.

OBJECTE DE LA MPPGO
La present MPPGO té com a objecte donar compliment a les previsions del Pla General d’Ordenació de 
Begues (en endavant PGO) de garantir la preservació del nucli històric del barri de la Rectoria, donant una 
resposta integral a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol i resolent les dificultats derivades de les incohe-
rències detectades dins la documentació del PGO.

El PGO de Begues detalla en relació a l’àmbit de la Rectoria la necessitat de la formulació d’un pla especial 
en la fitxa PE 2 Pla especial La Rectoria inclosa a l’Annex 4 de la normativa urbanística: instruments de 
planejament i inclòs gràficament en el plànol 3.3 Zonificació i àmbits de planejament en sòl urbà, amb els 
següents objectius:

“L’objectiu del Pla especial és aconseguir endreçar els espais públics i la conseqüent protecció de 
les edificacions d’interès d’un dels nuclis més antics del poble. El Pla especial es planteja per a la 
protecció i rehabilitació que impulsi la millora urbana i la no alteració del caràcter tradicional en la 
imatge d’aquest barri”.

Per donar compliment a l’objecte del pla especial que proposa el PGO es fa necessari canviar d’instrument 
de planejament, pel que es redacta una MPPGO degut als motius següents:

- L’àmbit del pla especial definit pel PGO, modificat posteriorment a causa de la Modificació pun-
tual del Pla general d’ordenació que consisteix en el reajustament dels paràmetres i àmbit del Pla 
parcial 9 la Rectoria, no s’ajusta a la realitat actual i funcional del barri de la Rectoria ni a la seva 
evolució històrica. Deixa fora elements claus com són: la plaça de l’església, l’edificació en front 
de Cal Fusteret al seu costat nord, l’antic camí de l’església (avui carrer de la Rectoria) fins a la 
carretera de Begues a Gavà (avui avinguda Torres Vilaró) amb l’alineació d’arbres i el canal de dre-
natge i, finalment, les dues propietats que donen façana a la dita avinguda.

- Ajustar la qualificació de certes àrees i la seva normativa associada per clarificar, donar coherèn-
cia i protegir el caràcter tradicional en la imatge del barri.

- Col·locar els sistemes necessaris que precisava el PGO i adaptar-los a la situació actual per tal de 
materialitzar la condició de sòl urbà consolidat de l’àmbit, i també afegir els sistemes derivats de 
la present MPPGO.

Per tant, la necessitat, conveniència i oportunitat de la formulació de la MMPGO està justificada per:
- La necessitat d’establir i enquadrar les actuacions de rehabilitació, tant de la urbanització ade-

quant els espais i les infraestructures existents, com de l’edificació establint els criteris per a la 
seva preservació.

- El compliment de les determinacions de planejament encaminades a concretar, definir i precisar 
les condicions de desenvolupament de l’edificació i la localització de les dotacions establertes a la 
fitxa del PGO PE 2 Pla especial La Rectoria.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit de la present MPPGO comprèn el conjunt històric consolidat del nucli antic del barri de la Rectoria 
format per l’àmbit definit pel PGO com el sector Pla especial La Rectoria, el carrer de la Rectoria (antic camí 
de l’església) des de l’avinguda Torres Vilaró fins al carrer de Menorca, i totes les finques urbanes situades 
al seu voltant que acaben de conformar el conjunt, amb una superfície total de 17.061 m².

ANTECEDENTS
La revisió del PGO de Begues, aprovada definitivament el 15 d’octubre de 1997, estableix la necessitat de 
redactar una sèrie de plans especials (entre ells el del nucli de la Rectoria) per a la preservació i millora 
dels valors tipològics, morfològics i/o tradicionals, i alhora desenvolupar les determinacions del PGO, dels 
nuclis urbans antics de la vila que necessiten una millora urbana, sense canviar substancialment les seves 
característiques urbanístiques, arquitectòniques i ambientals.

La Modificació puntual del PGO per a la redefinició d’alguns conceptes i la modificació de diversos articles 
de les normes urbanístiques, en relació amb els edificis catalogats, aprovada definitivament el 26 de juliol 
de 2006, precisa alguns aspectes normatius aplicables a les edificacions tradicionals significatives per al 
manteniment de l’estructura pròpia dels nuclis històrics. Aquesta modificació modifica l’article 158.2 de 
les normes urbanístiques del PGO establint l’admissió de l’ús plurifamiliar en les condicions dels plans 

I MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

PGO de Begues 1997, Pla Especial de la Rectoria 
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1.4 JUSTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT            
      URBANÍSTIC SOSTENIBLE

1.5 MARC LEGAL

especials del nucli històric (clau 12), afegint com a ús admès el d’habitatge plurifamiliar en aquells edificis 
que acreditin aquest ús, amb anterioritat a l’aprovació del PGO, i en les edificacions tradicionals significa-
tives per al manteniment de l’estructura pròpia del nucli de superfície construïda superior a 250 m². Cal 
considerar que l’admissió d’aquest ús plurifamiliar pot contribuir a potenciar les zones de nucli antic, faci-
litant la rehabilitació dels edificis. També modifica l’article 254.1 del PGO, en el sentit que són admesos els 
usos corresponents a la qualificació zonal assignada pel planejament vigent per a cada edifici. 

La Modificació puntual del PGO que consisteix en el reajustament dels paràmetres i àmbit del Pla Parcial 9, 
la Rectoria, aprovada definitivament el 26 de juliol de 2006, modifica la classificació de sòl dins l’àmbit del 
PE 2 Pla especial La Rectoria, passant part de sòl urbà a sòl urbanitzable delimitat. A més agrupa les zones 
verdes dels plans parcials La Rectoria i la Sínia per tal de potenciar el conjunt visual i emblemàtic de l’esglé-
sia de la Rectoria des de la carretera dels plataners (avinguda Torres Vilaró). També mira d’alliberar l’espai 
d’enfront l’església, que s’ha de tractar en coherència a les condicions emblemàtiques d’aquest edifici.

El 08 d’abril del 2015, es va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana La Rectoria, el qual no es va arri-
bar a aprovar definitivament. En el procés d’al·legacions, els veïns del nucli antic de la Rectoria demanaven 
la integració, dins de l’àmbit de planejament, del carrer d’accés al barri així com de les dos edificacions 
situades a l’avinguda Torres Vilaró, ja que consideren que el nucli antic comença a la carretera. També sol-
licitaven un parc infantil per a facilitar la socialització en el barri. Aquestes al·legacions s’incorporen en la 
present modificació. El document del PMU va ser presentat dos vegades a la Comissió de manteniment del 
Patrimoni i Estètica de Begues, una abans de l’aprovació inicial i una altra un cop recollides les al·legacions 
i informes sectorials rebuts.

A data d’avui, la Diputació de Barcelona està redactant el Pla especial urbanístic de protecció i catàleg del 
patrimoni de Begues.

JUSTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
La proposta de MPPGO es centra en garantir la conservació i millora del nucli de la Rectoria, posant es-
pecial atenció en la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals. Establint unes condicions respectuoses amb els valors presents a l’àmbit i alhora facilitadores del 
seu desenvolupament.

A nivell global la MPPGO no incrementa l’edificabilitat respecte a les previsions del PGO i augmenta la den-
sitat en 2 habitatges per facilitat el manteniment de la estructura parcel·laria. D’altra banda l’increment 
de sòl classificat d’urbà, és el resultat del reconeixement de sòls de sistemes que en l’actualitat ja tenen 
aquesta funció , els quals es consideren part integral de l`àmbit.

Per tot això es considera que la modificació respon a un model de desenvolupament sostenible.

MARC LEGAL
Planejament: 

- El planejament vigent correspon a la revisió del Pla General d’Ordenació de Begues (PGO), apro-
vada definitivament el 15 d’octubre de 1997

- Modificació puntual del PGO per a la redefinició d’alguns conceptes i la modificació de diversos 
articles de les normes urbanístiques, en relació amb els edificis catalogats, aprovada definitiva-
ment el 26 de juliol de 2006

- Modificació puntual del PGO que consisteix en el reajustament dels paràmetres i àmbit del Pla 
Parcial 9, la Rectoria, aprovada definitivament el 26 de juliol de 2006

- Estudi de detall d’ordenació de volums en sòl urbà, aprovat definitivament el 31 d’octubre de 
1984

- Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data 20 d’abril de 2010 pel 
Govern de Catalunya (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010)

Legislació:
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la 

redacció de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, Llei 2/2014 de 27 de gener, i la Llei 3/2015, d’11 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (en endavant TRLU), així 
com la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en enda-
vant RLU) i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística

- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Catalunya

El nucli històric de la Rectoria és un conjunt arquitectònic i 
tradicional que cal preservar.
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1.6 REDACCIÓ I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

1.7 DOCUMENTACIÓ

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental

- Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català

- Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleonto-
lògic de Catalunya

- Directiva Marc de l’Aigua (2000860/CE; DOCE, 2000) transposada a l’ordenament jurídic estatal, 
en el text refós de la Llei d’aigües 1/2001, de 20 de juliol

- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, i se n’adapten els annexos

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen criteris per a l’elaboració dels mapes de 
capacitat acústica

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, acti-
vitats, infraestructures i edificis

- Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complemen-
tàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infra-
estructures i edificis

- Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, i posteriors modifi-
cacions i correccions

La resta de legislació ambiental i sectorial aplicable.

REDACCIÓ I TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA
El present document es redacta per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Begues, segons les seves competències establertes en la Llei 31/2010, de 3 d’agost, i dóna 
compliment a l’article 96 i següents del TRLU, reguladors de la modificació de les figures del planejament 
urbanístic. Respecte la seva tramitació, aquesta la duu a terme l’Ajuntament de Begues, de conformitat 
amb l’article 85.1 del TRLU i concordants, i l’aprovació definitiva correspondrà al Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat.

Durant la fase d’avanç es sol·liciten i reben els següents informes:
- Informe positiu de la Subdirección General de Aeropuertos i Navegación Aérea del Miniesterio de 

Fomento (18 de Juliol de 2018) on s’incorporen les prescripcions a la normativa.

- Informe de l’OTAA on s’indica que la MPPGM no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratè-
gica ordinària (3 de desembre de 2018)

- Informe territorial urbanístic previ positiu emès per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’àmbit metropolità de Barcelona on s’indica la conveniència d’acreditar la titularitat pública 
dels sòls urbanitzables que passen a ser urbans qualificats de sistema (17 de Desembre de 2018).

DOCUMENTACIÓ
La present MPPGO s’ajusta a la documentació establerta en l’article 59 del TRLU, amb les determinacions 
i documentació pròpies d’una modificació de planejament urbanístic general, que ha de ser l’adequada a 
la finalitat, contingut i abast de la mateixa, segons els articles 117 i 118.4 del RLU.

A causa del poc abast de la MPPGO i atès que no incrementa el sostre residencial destinat a habitatge i no 
es varien els estàndards d’habitatge com a la seva localització, la present modificació no fa cap reserva per 
a la construcció d’habitatge de protecció pública (segons l’article 57.3 del TRLU) ni incorpora una memòria 
social.

Inclou la documentació següent:

0  DOCUMENT COMPRENSIU

I  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

II  NORMES URBANÍSTIQUES

III  DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL

IV  AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

V  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ANNEX I  ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA
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2.1 SITUACIÓ, ENCAIX TERRITORIAL I ÀMBIT DE 
LA MPPGO

2.2 MORFOLOGIA DEL TERRITORI

2 INFORMACIÓ URBANÍSTICA
2. INFORMACIÓ URBANÍSTICA

SITUACIÓ, ENCAIX TERRITORIAL I ÀMBIT DE LA MPPGO
SITUACIÓ

La present Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Begues número 25 a l’entorn de l’església 
de Sant Cristòfol de la Rectoria (MPPGO) es situa al nucli antic del barri de la Rectoria, el qual es troba a 
llevant i separat respecte del nucli central del municipi de Begues, a la comarca del Baix Llobregat. 

ENCAIX TERRITORIAL

Begues està situat a la part central del massís del Garraf a uns 400 m d´altitud, al sud-oest de la comarca 
del Baix Llobregat. Limita al nord amb Olesa de Bonesvalls i Vallirana, a l’est amb Torrelles de Llobregat i 
Sant Climent de Llobregat, al sud-est amb Gavà, al sud amb Sitges, i a l’oest amb Olivella. 

És el municipi més extens (50,44 km²) i elevat de tota la comarca. Engloba dins del seu terme municipal 
una part molt important del Parc del Garraf incloent els pics de Montau (658 m) i de la Morella (594 m). 

La població (6.830 habitants segons l’IDESCAT, 01.03.2018) es concentra dins una petita depressió de 
caràcter calcari entre els contraforts nord-occidentals del massís del Garraf constituïts per la Serra de la 
Guàrdia (511 m) al sud-est i la serra de les Conques (532 m) i el Montau (632 m).

Està connectat amb Avinyonet del Penedès i amb Gavà per una carretera comarcal.

ÀMBIT DE LA MPPGO

L’àmbit de la present MPPGO té una superfície total de 17.061 m² i comprèn el nucli antic del barri de la 
Rectoria, a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol. Aquest està format per l’àmbit definit pel PGO com el 
sector Pla especial La Rectoria,  l’antic camí de l’església ara anomenat carrer de la Rectoria, la plaça de 
l’església i les parcel·les edificades que hi donen front i que tant funcionalment com estèticament formen 
part del mateix conjunt. 

Els límits són els següents:
- a nord: limita amb el carrer de Menorca, el propi carrer de la Rectoria i el límit de la finca del car-

rer de la Rectoria 13.

- a est: limita amb els darreres de les finques del carrer Castelló, el marge est del carrer de la Rec-
toria amb el límit de la finca Cal Paulo.

- a sud: limita amb l’avinguda Torres Vilaró.

- a oest: limita amb el marge oest del carrer de la Rectoria i amb els límits de la finca de Cal Fuste-
ret i les del número 1 i 13 del carrer de la Rectoria.

MORFOLOGIA DEL TERRITORI
L’àmbit de la MPPGO, conjuntament amb la resta de la part urbana de Begues, presenta un relleu suau ja 
que es situa en un altiplà dins el massís del Garraf, a uns 400 m sobre el nivell del mar.

MARC GEOLÒGIC

Aquesta zona de la Serralada Litoral es caracteritza per un bassament Paleozoic (període de l’era geològi-
ca) format principalment per materials d’estructura laminar, que afloren a la carretera de Gavà a Begues, 
una sèrie Triàsica (període de l’era mesozoica) d’estructura complexa, en la qual alternen els nivells calcaris 
amb gresos, conglomerats i argil·lites de tons vermells i una sèrie massiva de calcàries i dolomies, molt 
carstificades, que formen el massís del Garraf.

Fotoplà La Rectoria 1961

Pendents. Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Mapa geològic comarcal de Catalunya e:1/50000 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

La hidrologia de Begues ve definida per la conca de la riera de Begues, excepte en el seu extrem est, que 
amb vessant d’aquesta orientació pertany a les conques de les rieres de Torrelletes i a la riera de Salom. 
Aquests vessants són de caràcter silícic i d’ús forestal.

La riera de Begues, amb una clara orientació est-oest, travessa tota la part urbana del municipi i forma 
una àmplia vall anomenada Polje de Begues, limitada al nord pel Montau, el Pla de Sots, el coll de la Creu 
d’Ardenya i el Sotarro; i pel sud, pel Turó de l’Espinadar, Puig del Coscó, Puig Rovirós, Serrat Blanc de la 
Guardia i Puig de les Agulles.

A l’entorn proper al barri de la Rectoria trobem zones inundables geomorfològicament i zones probables 
d’inundabilitat, però que no l’afecten directament.

VEGETACIÓ

La vegetació natural de la zona és netament mediterrània, amb un predomini de la brolla arbrada de ro-
maní i bruc d’hivern. Actualment el pi blanc (Pinus halepensis) és l’arbre dominant a les masses forestals, 
tot i que probablement serien molt menys freqüents als boscos d’alzinar que correspondrien a la vegetació 
potencial, i en el qual, només dominarien a les zones més abruptes i erosionades amb sòls esquelètics.

El pi blanc es caracteritza per la seva gran capacitat de dispersió, el seu creixement relativament ràpid i 
les seves escasses exigències pel que fa a la qualitat del sòl. Totes aquestes característiques fan que siguin 
molt eficaços en la colonització de les grans extensions agrícoles que han estat abandonades.

Com a fet destacable, també cal parlar de la presència del pi pinyoner (Pinus pinea) en els espais planers i 
dels sòls profunds. Es veuen associats a llindars de boscos de pi blancs i conreus. Acompanyant el pi pinyo-
ner trobem també exemplars aïllats de roure i espècies pobladores habituals de rieres i torrents.

Xarxa hidrològica. Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Zones potencialment inundables Font: ACA

Masses forestals. Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Usos del sòl Font: Àrea Metropolitana de Barcelona
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2.3 MARC NORMATIU VIGENT: PLANEJAMENT 
TERRITORIAL I URBANÍSTIC

MARC NORMATIU VIGENT: PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC
PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA

El Pla territorial metropolità de Barcelona analitza els espais oberts, els sistemes urbans i les infraestruc-
tures de mobilitat, a banda de tractar els instruments de gestió supramunicipal i donar directrius del pai-
satge.

Pel que fa al sistema d’espais oberts, l’àmbit tot i formar part de la matriu d’interès per a la connectivitat 
ecològica, no està inclòs dins dels espais PEIN, ni a la Xarxa Natura 2000, ni a la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona. A 300 m a l’oest de l’àmbit l’estudi de valors paisatgístics senyala la presència 
d’un fons escènic coincident amb la línia de carena que limita la plana de Begues amb la vall de Sant Cli-
ment.

Pel que fa als sistemes urbans i, en concret, a les estratègies urbanes, l’àmbit de la Rectoria i els seus 
voltants estan inclosos dins les Àrees especialitzades residencials. En relació amb l’estructura nodal del 
territori, el PTMB considera el nucli de Begues com a polaritat municipal.

Respecte el sistema d’infraestructures de mobilitat, les actuacions més properes són les següents:
- en quant a les infraestructures ferroviàries i de transport públic, no hi ha cap actuació prevista.

- pel que fa a les infraestructures viàries, està prevista la millora de la via entre Torrelles i Begues 
(actuació 3.7), enllaç entre la BV-2041 i la BV-2005.

Espais oberts - proposta. PTMB

Espais oberts amb zones verdes i equipaments - proposta. 
PTMB

Vies integrades - nova via. PTMB

Estructura nodal del territori. PTMB

Estratègies urbanes. PTMB
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE BEGUES

El planejament general de Begues es regeix pel Pla General d’Ordenació de Begues, amb les següents mo-
dificacions posteriors:

- Modificació puntual del PGO per a la redefinició d’alguns conceptes i la modificació de diversos articles de 
les normes urbanístiques, en relació amb els edificis catalogats, aprovada definitivament el 26 de juliol de 
2006.

- Part dels sòls afectats per la present MPPGO es van veure modificats per la Modificació puntual 
del PGO que consisteix en el reajustament dels paràmetres i àmbit del Pla Parcial 9, la Rectoria, 
aprovada definitivament el 26 de juliol de 2006.

- Estudi de detall d’ordenació de volums en sòl urbà, aprovat definitivament el 31 d’octubre de 1984

Actualment la classificació del sòl és la següent (plànol I12 Planejament vigent. Classificació del sòl):
- El sòls que queden dins de l’àmbit definit pel Pla Parcial 9, la Rectoria són sòl urbanitzable delimi-

tat.

- La resta és sòl urbà consolidat.

Les qualificacions urbanístiques establertes pel PGO vigent són les següents (plànol I13 Planejament vi-
gent. Qualificacions urbanístiques)

sistemes

(7b) sistema d’equipaments

(5) sistema viari

zones

(12) nucli històric

(17a1) ciutat jardí - subzona unifamiliar

(17a2) ciutat jardí - subzona unifamiliar

(21) verd privat

En l’article 252 de la normativa del PGO de Begues es llista la relació d’edificacions i àmbits d’interès en sòl 
urbà que s’inclouen dins de la conservació de l’estructura edificatòria en sòl urbà, les quals tindran unes 
condicions d’edificació i unes condicions d’ús acotades pels articles 253 i 254. En el barri de la Rectoria, les 
edificacions que es troben dins de l’àmbit de la present MPPGO són els següents:

3 - Església de Sant Cristòfol de la Rectoria

6 - Cal Fusteret

7 - Cal Gaietano

8 - Cal Traginer

9 - La Rectoria Vella

10 - Cal Paulo

Planejament vigent. Classificació del sòl
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

Conformitat de l’edificació amb el planejament vigent
En l’àmbit de la modificació hi ha, segons el planejament vigent, dues zones urbanístiques: la zona de nucli 
històric (12) i la zona de ciutat jardí (17), amb les subzones unifamiliars (17a1) i (17a2).

Les edificacions qualificades com a (12), d’acord al PGO necessiten una millora urbana sense canviar subs-
tancialment les seves característiques urbanístiques, arquitectòniques i ambientals. Per tant, tant per usos 
com per paràmetres urbanístics, la seva situació de partida és totalment conforme amb planejament. 

En les edificacions amb qualificació ciutat jardí (17), la conformitat amb el planejament necessita una anà-
lisi individualitzada per a cada una de les tres finques que es troben en aquesta situació:

*La finca 17 està protegida segons el PGO. Per tant, s’interpreta que l’edificabilitat, l’ocupació i el volum 
permesos segons l’article 253 del PGO és l’existent, encara que no estigui en una de les claus urbanístiques 
indicades a l’article 252 del mateix PGO.

Per tant, les tres finques qualificades de (17a1) i (17a2) són disconformes segons el planejament vigent per 
la separació a límits de parcel·la, tant a carrer com a la resta de llindars.

PGO Finca 16 PGO Finca 15
Sup mín parcel·la m 2 400 785 600 715
Mín. Façana ml 10 65 15 47
Edificabilitat m 2 st/m 2 sl 0,75 0,47 0,5 0,11
Ocupació màxima % 40 24 30 11
Volum màxim m 3 1.800 1.030 1.800 230
Separació mín a carrer ml 3 plànol 6 plànol
Separació mín a llindars ml 2 plànol 3 plànol
Num màxim d’habitatges u 1 1 cadastre 1 1 cadastre

17a1 17a2
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3.1 EVOLUCIÓ DE LA REALITAT FÍSICA

3.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL

3.2 USOS DEL SÒL

3 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

EVOLUCIÓ DE LA REALITAT FÍSICA
El teixit urbà actual està format per l’addició d’edificacions al voltant de l’església antiga de Sant Cristòfol, 
datada originalment del segle X i reconstruïda entre els anys 1575 i 1578. Originalment, l’església i la rec-
toria (s. XIII) estaven aïllades en despoblat, fins que l’any 1828 el rector va ser autoritzat a parcel·lar els 
terrenys dolents de l’entorn per motius econòmics i de seguretat, iniciant-se així el raval de la Rectoria. En 
posterioritat, noves edificacions principals es van anar afegint al voltant de l’antic camí de l’església, avui 
carrer de la Rectoria, sent les últimes que daten de mitjans del segle XX, estructurant el que ara s’anomena 
barri de La Rectoria.

Els anys 70 es parcel·la i posteriorment s’urbanitzen els carrers del nord i de l’est del nucli antic de la Rec-
toria, com el carrer Mallorca. 

A mitjans dels anys 2000 es construeix una nova carretera de Gavà a Begues, paral·lela a l’antiga, passant 
aquesta a perdre el trànsit rodat i a denominar-se Avinguda Torres Vilaró.

En el futur està previst pel PGO el desenvolupament de dos plans parcials PP8 i PP9 que integraran el barri 
de la Rectoria al continu urbà de Begues.

El carrer de la Rectoria discorre, fins a arribar a la plaça de l’església, entre una zona d’horts a un costat i 
un canal de drenatge a l’altre, amb una sèrie de moreres i àlbers al seu llarg, creant una imatge d’entrada 
al nucli històric de la Rectoria de gran interès ambiental i paisatgístic.

USOS DEL SÒL
Pel que fa a equipaments i dotacions, dins l’àmbit trobem l’església de Sant Cristòfol com a equipament 
privat religiós.

No hi ha cap qualificació de parcs i jardins urbans públics; només el jardí de la rectoria es troba qualificat 
pel PGO de verd privat (21).

Els espais lliures principals són el sistema viari (molt pacificat), la plaça de l’església i la placeta situada al 
carrer de la Rectoria des de a l’accés per l’Avinguda Torres Vilaró.

Tota l’edificació del nucli històric, excepte l’església, té com a ús principal el residencial.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL
L’estructura de la propietat queda reflectida en el plànol I11 Parcel·lari de la documentació gràfica adjunta. 
El quadre següent de la propietat mostra la situació actual, s’inclouen les parcel·les registrals, referències 
cadastrals i les seves superfícies.

Plànol cadastral 1954
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

Les superfícies que s’utilitzaran a efecte de la MPPGM són la transcripció realitzada de les descripcions 
de les finques registrals sobre la base cartogràfica a escala 1/1000 de l’any 2014 de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en base a les alineacions exteriors. En conseqüència, pot estar subjecte a superfícies de 
parcel·la errònies mentre no s‘efectuï l’amidament dels llindars de parcel·la interiors. S’anota, per tant, les 
superfícies cadastrals i registrals, per evidenciar les discrepàncies entre elles, concentrades sobretot a les 
finques més antigues. La correcció d’aquestes dades s’haurà d’efectuar a partir d’un amidament real de 
la finca, i en cas de discrepància entre veïns es resoldrà mitjançant el corresponent procediment judicial.

La transcripció de la parcel·lació a la base cartogràfica delimita l’espai públic del privat, que ha de consti-
tuir el punt de partida per assignar els agents que han d’intervenir en el desenvolupament de les deter-
minacions de la present MPPGO i els instruments de gestió corresponents. La delimitació de l’espai públic 
es recolza en la realitat física i el seu ús funcional tant actual com històric, el cadastre actual i del 1954, la 
transcripció de les descripcions registrals de les finques de l’àmbit i amb el plànol 02 de la MPPGO del PP9 
de 2006. 

Es poden establir dos conjunts d’agrupacions d’edificacions, que històricament han estat composats per 
l’edificació principal i enfront la parcel·la lliure, separades per l’espai d’accés a la finca del costat. El primer 
grup està format per les finques 1, 2 i 3, i el segon el constitueixen les finques 4 a la 10 ambdós incloses.

La superfície actual de sòl privat dins de l’àmbit de la MPPGO és de 13.283 m² (78%), la de sòl públic és de 
3.778 m² (22%); amb una superfície total de l’àmbit de la MPPGO de 17.061 m².

finca carrer número
adreça
postal

Finca
Registral referència cadastral registre cadastre

base
1/1000

Cal Gaietano 1 Rectoria 14 1660501DF1716S0001ZH 127
12 1660520DF1716S0001MH 302

total 581 429 417,5

2 Rectoria - 1660523DF1716S0001RH 111
- 1660521DF1716S0001OH 362

total 643 473 434,6
Ca la Filomena 3 Rectoria 14 1660502DF1716S0001UH 129

- 1660522DF1716S0001KH 216
total 381 345 382,6

Cal Traginer 4 Sant Cristòfol 1 1 2.381 1660519DF1716S0001KH 64 69 76,9
5 Sant Cristòfol 2 2 276 1660511DF1716S0001GH 188 201 188,3

total 252 270 265,2

Sant Cristòfol 3 3 4400 1660518DF1716S0001OH NC 153,3
Sant Cristòfol 4 - 5 4 - 5 4401 1660518DF1716S0002PJ 336 285,8

total 336 405 439,1

7 Sant Cristòfol 7 7 1.844 1660517DF1716S0001MH 51 63 74,8

8 Sant Cristòfol 9 9 1660516DF1716S0001FH 66
Sant Cristòfol 11 11 1660515DF1716S0001TH 73

9 Sant Cristòfol 6 6 89 1660513DF1716S0001PH 1.039 497 457
total 1.173 636 614,0

10 Sant Cristòfol 13 13 1.771 1660514DF1716S0001LH 1.224 871 1.029,8

La Rectoria Vella 11 Rectoria 6 6 528 1660510DF1716S0001YH 2.000 2.046 2.007,1

Església St Cristòfol 12 Alacant 8 8 5.273 1660509DF1716S0001QH 300 300 286,2

Can Queralt 13 Alacant 4 4 1.918 1660508DF1716S0001GH 1.664 1.636 1.637,4

Cal Fusteret 14 Rectoria 7 7 3.618 1560612DF1716S0005JB NC
7 7 bis xx 1560612DF1716S0006KZ

9 9 3.613 1560612DF1716S0001DH NC
9 9 bis xx 1560612DF1716S0002FJ

11 11 xx 1560612DF1716S0003GK

11 11 bis xx 1560612DF1716S0004HL

15 Rectoria 13 1560610DF1716S0001KH 706 715,0

16 Rectoria 1 355 1560614DF1716S001IH 665 807 786,5

Cal Paulo 17 Rectoria 2 209 1658401DF1715N0001XF 1.869 1.838 1.918,0

14.105 13.283

6 405

14 1.963 581

16 110 643

2.634 135 157,5

18 193 381

2.714 2.275,1

(1)

Superfícies

Estructura de la propietat

Delimitació de l’espai públic
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3.4 ELEMENTS CARACTERÍSTICS DEL LLOC

ELEMENTS CARACTERÍSTICS DEL LLOC
VEGETACIÓ

La vegetació existent a l’àmbit de La Rectoria es troba en major part a l’interior de les finques, però també 
hi ha exemplars arboris en l’espai públic. Pel que fa als situats en espais privats, hi ha molts arbres que 
són visibles des del carrer, i que per la seva influència en el paisatge cal considerar la seva preservació (Po-
pulus alba, Platanus hispànica, Olea europaea, Laurus nobilis, diversos fruiters, ...). A l’espai públic hi ha 
conjunts de vegetació en grups situats preferentment en marges i al costat de les tanques i edificacions; 
els més significatius es troben a l’inici del carrer de la Rectoria entrant per l’avinguda Torres Vilaró (Morus 
alba), i els del carrer de la Rectoria passant per la plaça de l’església i fins arribar a la Rectoria Vella (princi-
palment Populus alba). En línies generals cal remarcar el caràcter mediterrani de tota la vegetació.

CANALS DE DRENATGE

A l’entorn del barri hi ha una sèrie de canals de drenatge que recullen l’aigua dels camps de l’entorn.

Carrer de la Rectoria
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TANQUES

Tot i que hi ha diferents tipus de tanques, la majoria estan formades per una part massissa i la resta calada, 
algunes d’elles amb vegetació. Cal destacar la presència de murs de pedra d’algunes de les finques.

POUS

Al barri trobem diversos pous de gran interès per la seva tipologia constructiva i per la seva antiguitat.

CANAL DE RECOLLIDA D’AIGÜES

Dins l’àmbit hi ha un canal de recollida d’aigües que discorre des del carrer de la Rectoria, entre la façana 
posterior de les cases del carrer de Sant Cristòfol i les finques 1, 2 i 3. Gira paral·lel al límit est del sector i 
acaba el seu traçat a la finca 13. La seva ubicació es pot veure als plànols P02 Qualificacions urbanístiques 
proposades i P03 Ordenació de volums proposada. A continuació es poden veure les seves característiques 
a les següents fotos.

SERVITUDS DE PAS

Al sector hi ha dues servituds de pas d’accés a finques, una per a les finques 2 i 3, que cal conservar. La seva 
ubicació es pot veure als plànols P02 Qualificacions urbanístiques proposades i P03 Ordenació de volums 
proposada.

Servitud de pas, cases del carrer Sant Cristòfol

Servitud de pas, aigües

Tanca Can Fusteret

Pou carrer Sant Cristòfol
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3.5 ESPAI PÚBLIC ESPAI PÚBLIC
URBANITZACIÓ

Entrant des de l’avinguda Torres Vilaró, trobem un eixample a l’esquerra del carrer de la Rectoria amb una 
alineació de moreres i paviment de terra; al costat dret hi ha un petit talús que separa el vial de Cal Paulo.

El carrer de la Rectoria és un carrer pavimentat amb asfalt i formigó en estat acceptable, en la seva major 
part sense voreres, excepte un tram amb vorera de panot de 3x3 que envolta tota la finca de Rectoria Ve-
lla. També es pot trobar una altre tram de vorera al carrer d’Alacant.

La plaça de l’església de Sant Cristòfol és de grava, amb un banc, una font i una paperera; també hi ha els 
contenidors de brossa selectiva en superfície i un armariet elèctric.

El carrer de Sant Cristòfol és un carrer sense sortida que dóna accés als habitatges existents, és de grava i 
hi ha una petita vorera de peça ceràmica rústica al marge nord.

Als plànols I07-I08-I09 Imatges del lloc es pot veure la imatge i el caràcter del lloc.

SERVEIS EXISTENTS

Clavegueram: La xarxa de clavegueram està formada per un ramal de 400 mm de diàmetre que recorre 
tot el carrer de la Rectoria. Una part d’aquesta xarxa és separativa fins al carrer de Sant Cristòfol, a partir 
d’aquí es converteix en una xarxa unitària que arriba fins a la BV-2041. Els carrers d’Alacant, de Sant Cris-
tòfol i de Menorca també tenen un ramal de 400 mm de diàmetre amb xarxa residual separativa. Al llarg 
del carrer de la Rectoria hi ha 5 embornals i 3 pous de registre. Al carrer de Sant Cristòfol hi ha un pou de 
registre de la xarxa residual separativa. 

Aigua: La xarxa d’aigua està formada per un ramal d’entre 80 i 150 mm de diàmetre que recorre tot el 
carrer de la Rectoria. Des d’aquest ramal principal es dóna servei a tot el barri. Per donar servei al carrer 
de Sant Cristòfol surt un tub de 50 mm de diàmetre. La companyia subministradora de servei és Aigües de 
Barcelona.

Subministrament elèctric: Hi ha una estació transformadora (ET) al carrer de Menorca, al costat de Ca la 
Filomena, des d’on es dóna servei al barri. Els trams d’alta i mitja tensió són soterrats, mentre que la instal-
lació de baixa tensió és aèria de 380V trenat. La companyia subministradora de servei és Endesa.

Enllumenat: La xarxa d’enllumenat públic és aèria, està formada per un quadre ubicat al carrer de la Recto-
ria n.15. Aquest quadre té una tensió de sortida 380/220 i hi surten 3 línies, la línia 2 és la que discorre pel 
carrer de la Rectoria cap a la plaça de l’església. En l’esmentada línia 2 hi han 7 punts de llum, són braços 
ancorats a pals de fusta llevat un d’ells que està ancorat a la façana de Cal Fusteret. Les làmpades són de 
70W de VSAP.

Telecomunicacions: Compta amb un tram aeri de 90 m de longitud. La companyia subministradora de 
servei és Telefònica SAU.

Gas: El barri té xarxa de gas, amb canalització de pressió mitja B de polietilè, entre el carrer de Menorca i 
el carrer de Sant Cristòfol.

Als plànols I18-I19 Serveis existents s’han representat les xarxes de serveis existents al sector.

Camí als camps de Can Fusteret

Plaça de l’Església

Carrer de la Rectoria

Carrer de Sant Cristòfol
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EDIFICACIÓ
Actualment al sector trobem parcel·les amb edificacions aïllades, amb edificacions entre mitgeres, amb 
construccions auxiliars i solars sense edificar. Al plànol I15 Patrimoni construït es pot veure l’edificació 
existent al sector, i s’hi han representat gràficament les diferents categories edificatòries:

- edificis protegits: protecció i conservació de l’estructura edificatòria

- edificis no protegits

- construccions auxiliars

L’antiguitat d’aquestes edificacions va del s.XIII al 1930, sent l’edifici d’origen més antic l’església de Sant 
Cristòfol de la Rectoria.

Pel que fa a l’estat de conservació, resultat de la inspecció visual de les edificacions, s’estableixen tres ca-
tegories pels edificis protegits segons el PGO:

- bo: edificacions que no precisen d’intervenció.

- regular: edificacions que precisen d’intervencions.

- mal estat: edificacions que precisen d’intervencions amb caràcter urgent.

PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE L’ESTRUCTURA EDIFICATÒRIA

El PGO inclou un llistat d’edificis i d’àmbits d’interès, per als quals s’estableix la protecció i conservació de 
l’estructura urbana edificatòria, amb una regulació específica quant a condicions d’edificació i d’ús. 

La informació dels edificis protegits que s’exposa a continuació està extreta de les fitxes de patrimoni cul-
tural de la Diputació de Barcelona.

Església Vella de Sant Cristòfol

És un temple construït pel mestre de cases occità Lleonard Bosch entre els anys 1575 i 1578 al raval de la 
Rectoria en substitució de l’església romànica original (s.X). De planta rectangular d’una sola nau amb ab-
sis poligonal de tres costats i teulada de teula àrab a tres vessants, dos d’aquests a cada lateral i un frontal. 
A la zona de l’absis, la teulada és a tres vessants, un per cada mur. A la cantonada sud-est, a la dreta de la 
façana principal, està integrat el campanar de torre, de planta quadrada, de planta baixa i dos pisos, dels 
quals únicament té finestres el pis superior, una a cada costat. Corona el campanar un sostre de rajoles 
vidrades a quatre vessants. Destaca l’estil gòtic tardà-renaixentista molt homogeni, així com el treball de 
pedra efectuat pels picapedrers del regne de França Joan de Montese i Bernat Truell. El portal renaixentis-
ta, amb un frontó triangular sostingut per dues columnes, damunt el qual hi ha la imatge de Sant Cristòfol 
i als flancs les de Sant Jordi i Sant Miquel Arcàngel. L’acabat de la façana és estucat.

Fou l’església parroquial fins que als anys 30 es bastí una nova església al centre del nou nucli urbà. Gràcies 
als veïns se salvà de la crema l’any 1936 i de l’enderroc pel seu estat ruïnós l’any 1958. El rellotge de sol du 
la data de 1878.

Va ser restaurada a l’any 2009. Estat de conservació: bo.

La Rectoria Vella

Edificació adossada a l’església Vella de Sant Cristòfol. Són dues edificacions, una adossada darrera de 
l’absis de Sant Cristòfol de la Rectoria i l’altra adossada a aquesta pel costat de ponent, en la qual destaca 
una gran galeria. Aquesta edificació consta de planta baixa, planta pis i golfes; teulada a dos vessants asi-
mètrics i amb carener perpendicular a la façana. Es divideix en dos habitatges. De l’edificació de darrera 
de l’absis de l’església, cal dir que una paret mitgera totalment cega subdivideix aquesta edificació en dues 
naus paral·leles, una al nord amb façana obaga i l’altra al sud, entre aquella i l’església Vella.

Té el seu origen al segle XIII, havent patit diverses reformes posteriors. Les característiques galeries porxa-
des de la façana deuen correspondre al s.XVIII. 

Actualment està dividida en 3 habitatges.

Estat de conservació: bo.

Cases del carrer de Sant Cristòfol

El 1828, el rector Ramon Cerdà va promoure, amb autorització del bisbat, la construcció d’un conjunt de 
cases al voltant de l’antiga església i la rectoria. Les casetes del carrer de Sant Cristòfol formen un conjunt 
molt interessant de petits habitatges de planta quadrada amb planta baixa i pis, amb portal d’arc rebaixat i 
finestra balconera al damunt. A la façana posterior, aquestes cases presenten quatre finestres quadrades o 
verticals, en la majoria dels casos alineades simètricament (dues a la planta baixa i dues al pis), tot i que en 
alguns casos, alguna d’aquestes obertures està desplaçada respecte de l’eix de simetria. S’ha de destacar 
la darrera casa anomenada Cal Traginer ubicada al número 13 del carrer de Sant Cristòfol.

Estat de conservació: bo.

Església Vella de Sant Cristòfol

La Rectoria Vella               

Cases carrer Sant Cristòfol
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Cal Traginer

Edifici actualment dividit en 3 habitatges. Es tracta d’una masia de planta quadrada amb planta baixa, pis i 
golfes, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana 
principal presenta, a la planta baixa, una porta d’accés principal, situada a la part central, d’arc escarser 
molt rebaixat, amb una finestra quadrada amb ampit a banda i banda; i una segona porta d’entrada rec-
tangular, més moderna, situada a la part esquerra de la façana. A nivell de primer pis hi ha tres finestres 
quadrades amb ampit situades simètricament sobre les obertures del pis inferior. Al capcer de la façana, a 
nivell de les golfes, hi ha un ull de bou. La superfície de la façana és de color marró. La data de construcció 
és aproximadament 1850.

Té una edificació adossada de planta baixa i pis amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener 
paral·lel a la façana principal. 

Estat de conservació: bo.

Cal Gaietano

És un habitatge unifamiliar privat ubicat al carrer de la Rectoria número 14, entre els carrers de Sant Cristò-
fol i de Menorca, probablement del s.XVIII. De planta quadrada amb teulada de teula àrab a dues vessants 
amb el carener perpendicular a la façana. Consta de planta baixa i pis. La façana presenta una composició 
simètrica pel que fa a les obertures amb arc rebaixat.  Actualment tota la façana presenta un acabat arre-
bossat pintat. Adossat al mur esquerre de l’edifici hi ha un cos amb teulada a un sol vessant, reformada, 
que realitzava la funció de cotxera per al carro.

Estat de conservació: bo.

Cal Fusteret

Actualment és un edifici privat residencial en el qual, amb el pas del temps, els habitatges es van anar 
adossant a l’habitatge principal. Cada habitatge té una zona enjardinada comunitària d’ús exclusiu.

Es tracta d’una masia de planta quadrada amb teulada de teula àrab a dues vessants, amb el carener per-
pendicular a la façana. Consta de planta baixa, pis i golfes. L’aparell que conforma els murs és irregular, 
format per pedres lligades amb morter de calç. Les obertures a la façana estan disposades simètricament. 
Totes les obertures estan emmarcades amb un revestiment de color blanc. Al primer pis destaca, entre la 
finestra central i la de la dreta, un rellotge de Sol. 

Al jardí de la casa hi ha un pou adossat a la tanca, fet de maó, la base del qual és quadrada. De cada costat 
de la base sobresurten dues columnes de maó i un tronc horitzontal enmig del qual es troba una corriola 
de ferro amb la corda per fer pujar i baixar la galleda utilitzada per recollir l’aigua. El pou en sí és una cavitat 
de forma circular d’una profunditat indefinida.

L’edifici està envoltat per una tanca que el separa del carrer. 

Estat de conservació de l’edificació: regular.

Estat de conservació de la tanca: mal estat.

Cal Paulo

Edifici de planta quadrada amb planta baixa, dos pisos i golfes, amb teulada de teula àrab a quatre ves-
sants. Les quatre façanes presenten una distribució simètrica i pràcticament idèntica de les obertures, tres 
a cada pis. El color de la superfície de les quatre façanes és d’un salmó apagat molt fosc, gairebé marró, i 
totes les obertures presenten un marc de color blanc trencat. Una línia horitzontal decorativa del mateix 
color blanc trencat separa el nivell de cada pis. A la part central cornisa de la façana principal penja una 
corriola de pou. La façana principal és la situada al sud-oest; a la part central de la planta baixa es troba la 
porta d’entrada a l’edifici, ample, d’arc escarser, amb una porta a cada costat, rectangular. primer pis, a la 
part central, hi ha una porta amb balcó amb barana de ferro, i una finestra rectangular amb ampit de ra-
joles planes d’argila a cada costat. A l’interior de l’immoble destaquen els embigats, originals, i a l’exterior, 
dos pous, circulars, amb pont i politja, un d’ells amb les parets totalment enrajolades fins al fons. L’edifici 
sencer té una extensió aproximada d’uns 220 m² per planta.

Segons informació oral del propietari de Cal Paulo, l’edifici va ser aixecat amb la voluntat d’acollir un semi-
nari sufragat pel bisbat de Vic. El mateix testimoni afirma que el nom de Cal Paulo li ve del fet que la mare 
del bisbe que va actuar de promotor es deia Paula. Per diverses raons, la idea de seminari no va prosperar, 

Cal Traginer

Cal Gaietano

Cal Fusteret

Cal Paulo
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i foren els pares del bisbe qui van passar a ser masovers usufructuaris de l’edifici. Aquesta condició va anar 
passant de generació a generació, fins que l’any 1998 fou comprat per l’actual propietari, qui l’ha reformat 
per convertir-lo en restaurant. Segons Parellada la construcció va ser iniciada l’any 1840 i finalitzada l’any 
1896 (segons la rajola del teulat datada), inicialment havia de ser un convent. Fou propietat del canonge. 
Per herències de la família Marcé Grau, parents del canonge, va passar a la família Pañella (Baldiri Pañella 
Marcé).

Estat de conservació de l’edificació: regular.

Estat de conservació de la tanca: regular (tot i que no s’adequa al caràcter protegit de la finca en la seva 
totalitat; la tanca del front al carrer de la Rectoria està formada per una malla d’acer a torsió).

EDIFICIS NO PROTEGITS

A més de les edificacions incloses al llistat de protecció i conservació de l’estructura edificatòria, a l’àmbit 
hi ha cinc edificacions principals no protegides, amb ús d’habitatge unifamiliar, dos adossades i tres aïlla-
des. Totes elles es troben en bon estat de conservació.

Hi ha dos habitatges adossats al costat de Cal Gaietano que completen l’agrupació, situats a la finca 2 i a la 
finca 3 (Ca la Filomena). L’habitatge que fa mitgera amb Cal Gaietano és de planta quadrada amb teulada 
de teula àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, de planta baixa i pis. La façana és amb 
acabat de pedra a la planta baixa i arrebossat i pintat a la primera planta.

Ca la Filomena, té planta baixa, planta primera i golfes. A façana li sobresurt un petit cos a planta baixa i 
planta primera. A més a la mitgera dreta té un cos auxiliar adossat d’una sola planta. La teulada és de teula 
àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, la teulada del cos adossat, però, és a una sola 
vessant i perpendicular a la façana. 

Can Queralt és un habitatge unifamiliar aïllat que s’ubica al carrer d’Alacant, al costat de l’església de Sant 
Cristòfol. És una casa de planta pràcticament quadrada de planta baixa i planta pis, amb teulada de teula 
àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal. D’acabat arrebossat i pintat, de-
talls de pedra a la façana, baranes de ferro als balcons i proteccions de ferro a les finestres.

Donant a l’avinguda Torres Vilaró hi ha un altre habitatge unifamiliar aïllat, anomenat Cal Barris, de planta 
rectangular i planta baixa, planta pis i sotacoberta, amb teulada de teula àrab a dues vessants amb el care-
ner perpendicular a la façana principal. D’acabat arrebossat i pintat, detalls de pedra a les arestes, baranes 
de ferro als balcons i proteccions de ferro a les finestres.

A la finca 15 també hi ha una casa de planta quadrada, de només planta baixa,  una part amb coberta a dos 
aigües i una altra part amb coberta plana.

MATERIALS I COLORS

A dia d’avui gairebé tots els edificis del barri tenen un acabat de façana a base d’arrebossat i pintat, encara 
que dos d’ells presenten la façana amb pedra vista. Podem trobar una variada gamma de colors, tal com 
es pot comprovar a la següent taula de materials i colors.

Can Queralt

Ca La Filomena

Cal Barris

Finca 15

27



Materials i colors actuals a l’àmbit

28



4 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El 08 d’abril del 2015, es va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana La Rectoria, el qual no es va arri-
bar a aprovar definitivament. En el procés d’al·legacions, els veïns del nucli antic de la Rectoria demanaven 
la integració del carrer d’accés al barri així com de les dos edificacions situades a l’avinguda Torres Vilaró, ja 
que consideren que el nucli antic comença a la carretera. També sol·licitaven un parc infantil per a facilitar 
la socialització en el barri. Aquestes al·legacions s’incorporen en la present modificació. Aquest document 
de PMU va ser presentat dues vegades a la Comissió de manteniment del Patrimoni i Estètica de Begues, 
una abans de l’aprovació inicial i una altra un cop recollides les al·legacions i informes sectorials rebuts.

En el marc de la tramitació de la MPPGO, la ciutadania pot participar a través del període d’informació 
al públic, a través de la presentació d’al·legacions, d’acord amb els articles 8, 85 i concordants del TRLU i 
l’article 23 del RLU.

Les actuacions a realitzar són:

En el cas de la present MPPGM, l’article 23 del RLU estableix que la informació pública s’ha de convocar 
mitjançant edictes que s’han de publicar:

- al Diari Oficial o Butlletí Oficial que correspongui 

- a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al 
qual es refereix el pla en tramitació.

En tot cas, el termini d’informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria.

Així mateix, les diverses figures de planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals correspon a 
l’Administració de la Generalitat són executives a partir de la publicació al DOGC de l’acord de l’aprovació 
definitiva i de les normes urbanístiques corresponents (art.106 TRLU). 

Aquests acords han d’indicar, expressament, el lloc i els mitjans adequats perquè es pugui exercir correc-
tament els drets de consulta i d’informació (art.107 TRLU). 

L’exposició pública i la consulta del document de MPPGO estarà accessible a l’Ajuntament, en suport físic.

Fase d’aportacions

Dins el termini d’informació pública del document d’aprovació inicial, les persones interessades podran 
formular al·legacions o preguntes a la proposta de modificació de planejament general aprovada inicial-
ment, mitjançant la presentació dels corresponents escrits davant els registres i oficina d’atenció ciutada-
na de l’Ajuntament de Begues.

Les al·legacions o preguntes a la proposta de MPPGO que es formulin durant el termini d’informació públi-
ca es recolliran i valoraran en l’informe tècnic i jurídic del tràmit subsegüent a l’aprovació inicial.
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5 ORDENACIÓ PROPOSADA

Vista axonomètrica de la proposta
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5.1 OBJECTIUS DE LA MPPGO

5.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

5. ORDENACIÓ PROPOSADA

OBJECTIUS DE LA MPPGO
Tal i com es descriu al punt 1.1 Objecte de la MPPGO de la present memòria, la MPPGO té com a objecte 
donar compliment a les previsions del PGO de garantir la preservació i millora del barri de la Rectoria, 
donant una resposta integral a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol i resolent les dificultats derivades de 
les incoherències detectades dins la documentació del PGO de Begues. Els objectius de la MPPGO són els 
següents:

DONAR UNA RESPOSTA INTEGRAL PER GARANTIR LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL BARRI DE LA RECTORIA 
I EL SEU ENTORN

La situació urbana actual de la Rectoria és el producte de l’addició d’edificacions al voltant de l’església 
antiga de Sant Cristòfol, estructurant el que ara s’anomena barri de La Rectoria. Aquesta circumstància i 
el fet que durant molts anys ha estat aïllada del nucli central de Begues, ha permès que tingui un caràcter 
propi a preservar segons el PGO i fa que sigui un dels principals objectius de la present MPPGO. Les prin-
cipals estratègies seran:

- Millorar aspectes relacionats amb l’espai públic: La MPPGO aposta per una millora en la urba-
nització establint una normativa i unes recomanacions per millorar i uniformitzar la imatge del 
conjunt, emfatitzar el seu valor paisatgístic i arquitectònic, aprofundir en la seva sostenibilitat i 
millorar els serveis. Les principals accions són: protegir la vegetació existent autòctona i els arbres 
fruiters, protegir els canals de drenatge, assegurar un percentatge mínim de permeabilitat del 
sòl, pacificar el trànsit rodat i establir mesures contra la contaminació acústica i lumínica.

- Millorar aspectes relacionats amb l’edificació i la parcel·lació: Gran part del valor històric i ar-
quitectònic del barri el donen les edificacions existents. Entre elles hi destaquen l’església i la 
rectoria com a originadors de l’assentament inicial, masies i cases relacionades amb el camí antic 
de l’església (avui carrer de la Rectoria), les casetes del carrer de Sant Cristòfol fruit del desenvo-
lupament de les terres dolentes de la Rectoria, i noves cases que han aparegut a posteriori fruit 
de la divisió de les originàries. El document reitera la protecció a les edificacions d’interès i esta-
bleix unes normes per aconseguir que qualsevol intervenció futura mantingui el caràcter actual 
del barri.

CLARIFICAR EL MARC LEGAL URBANÍSTIC DEL BARRI DE LA RECTORIA 

El PGO i les seves posteriors modificacions que s’han anat produint han generat incoherències urbanísti-
ques i inseguretat jurídica en l’àmbit de la Rectoria, que podrien conduir a un bloqueig del desenvolupa-
ment natural del barri el qual portés a un posterior deteriorament i decaïment. És en aquest sentit que un 
dels principals objectius de la MPPGO és resoldre aquest aspecte mitjançant l’estratègia següent:

Millorar els aspectes relacionats amb la normativa urbanística: La MPPGO reconeix i delimita els espais 
lliures que històricament es van cedir i es van urbanitzar per a aquesta funció. Aquests àmbits són la plaça 
de l’església i la placeta d’accés al barri des de l’avinguda Torres Vilaró. Amb això es dona resposta a la 
localització de les reserves de sistemes previstes pel PGO, consolidant urbanísticament l’àmbit i, per tant, 
la fitxa PE2 Pla especial La Rectoria del PGO queda anul·lada amb la present MPPGO.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
MILLORAR ASPECTES RELACIONATS AMB L’ESPAI PÚBLIC

La MPPGO proposa una rehabilitació de la urbanització amb un projecte d’urbanització unitari per millorar 
i uniformitzar la imatge del conjunt, que emfatitzi el seu valor paisatgístic i arquitectònic, aprofundeixi en 
la seva sostenibilitat i millori els serveis. Es tracta d’una millora de la urbanització, atès que la urbanització 
i els serveis actuals són suficients. A continuació es detallen els criteris a tenir en compte en la redacció 
del document d’urbanització:

Elements a protegir

El conjunt d’entrada al barri de la Rectoria des de l’avinguda Torres Vilaró, format per l’alineació de plàtans 
i moreres, els horts, els canals de drenatge i els camps de conreu de l’entorn, té un gran valor paisatgístic 
i ambiental.

Així doncs, es reconeix el valor de els canals de drenatge i els canals de recollida d’aigua existents que es 
troben bé dins o bé a tocar de l’àmbit i, per tant, la urbanització les haurà de protegir i respectar.

S’haurà de preservar la vegetació autòctona així com els arbres fruiters existents (plànol P06 Vegetació 
i canals de drenatge a preservar). En el cas que això no fos possible s’haurà de demanar a l’ajuntament 
permís abans d’eliminar la vegetació protegida.

Es respectaran i rehabilitaran tots aquells elements d’urbanització existents que es considerin d’interès 
per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
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Disseny de la urbanització

La urbanització haurà d’utilitzar el mínim de materials possibles, de colors terris integrats a l’entorn (pa-
viment de formigó in situ amb colorant, llamborda, grava, sauló...) per tal d’uniformitzar la imatge del 
conjunt i emfatitzar el valor paisatgístic i arquitectònic del lloc. La pavimentació haurà de ser el màxim 
permeable possible per facilitar la filtració d’aigua al subsòl, intentant pavimentar la menor superfície 
possible i prioritzant la utilització de materials porosos i tous, amb especial èmfasi a les dues places quali-
ficades de 6 per la MPPGO, la de l’església i la de l’entrada al barri. En el tram del carrer de la Rectoria entre 
la plaça de l’església i les cases del carrer de Sant Cristòfol, es preveu deixar una franja de graves que vagi 
absorbint les variacions de les alineacions de les façanes dels edificis i que alhora reculli l’aigua de pluja. El 
mobiliari utilitzat també haurà d’estar integrat a la imatge del barri.

La urbanització haurà d’evidenciar la pacificació del trànsit, amb prioritat de vianants i bicicletes en tot 
l’àmbit (prioritat invertida); per tant es recomana una plataforma única compartida. Per una altra banda, 
s’haurà d’evidenciar el lloc on es permet l’estacionament i, sobretot, allà on no es permet evitant l’ús mas-
siu de pilones i altres elements similars.

A la placeta d’entrada de la part sud, qualificada d’espais lliures (6), el projecte d’urbanització podrà pro-
posar una zona amb jocs infantils.

Serveis

Es recomana que tots els serveis que ara són aeris (electricitat, enllumenat, telecomunicacions,...) passin a 
anar soterrats en rasa, o si més no integrats en l’edificació. El projecte d’urbanització també haurà de tenir 
en compte si, aprofitant les obres de millores en la urbanització, els serveis existents soterrats necessiten 
millores, reparacions o ser substituïts. En paral·lel es podrà determinar si s’instal·len nous serveis i/o s’aca-
ben d’estendre per tot l’àmbit algun dels actuals, com per exemple la xarxa de gas.

Il·luminació

Els elements d’il·luminació hauran de minimitzar al màxim la contaminació lumínica i optimitzar el consum 
energètic. Es prioritzarà la seva instal·lació en les façanes dels edificis per tal d’alliberar de bàculs l’espai 
públic. El disseny de la lluminària s’haurà d’integrar a l’entorn.

Senyalètica

El projecte d’urbanització també pot tenir en compte la col·locació d’elements d’informació històrica, ar-
quitectònica i de l’entorn natural del barri i dels seus elements.

MILLORAR ASPECTES RELACIONATS AMB L’EDIFICACIÓ I LA PARCEL·LACIÓ

Amb l’objectiu d’incentivar i protegir les actuacions de rehabilitació dels edificis del barri de la Rectoria, 
adequant-los a les exigències funcionals i d’ús actuals tot respectant les característiques del conjunt, es 
proposa l’establiment de les següents categories d’intervenció de l’edificació i de la parcel·lació per a la 
preservació del conjunt:

Edificacions principals

Les edificacions principals són aquelles que acullen els usos principals definits per a la zona, i constitueixen 
el volum principal edificat de la parcel·la. Dins de l’àmbit de la MPPGO hi ha vàries edificacions principals 
d’interès com a patrimoni arquitectònic d’acord el llistat del PGO (plànol I15 Patrimoni construït) en les 
quals es proposa una regulació pròpia respecte a les que no ho són, la qual es detalla a continuació:

Imatge indicativa d’urbanització
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Vegetació i canals de drenatge a preservar 
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- Edificacions principals d’interès com a patrimoni arquitectònic: la present MPPGO reitera la seva 
protecció i preservació integral. Per tant, aquestes edificacions no es podran alterar i la seva re-
habilitació haurà de respectar els elements compositius i volumètrics existents. Així doncs, no 
s’admetran les obres d’ampliació de volum de les edificacions principals existents. Es permetran 
les obres de conservació i millora de l’edificació actual. Es permet un increment de sostre del 20% 
respecte el sostre edificat actualment, però sempre dins de la volumetria actualment existent i/o 
en construccions auxiliars.

- Edificacions principals no incloses al llistat d’interès com a patrimoni arquitectònic: En les edifica-
cions principals no protegides es permetrà la substitució, parcial o total, de les edificacions princi-
pals existents per a la construcció de noves edificacions. Aquestes hauran de col·locar-se fora dels 
entorns de protecció, de les servituds de pas i de les parts lliures de les unitats funcionals, i donar 
compliment a la resta de normativa aplicable. El sostre i resta de paràmetres urbanístics estan 
definits per la seva qualificació en la present MPPGO.

Construccions auxiliars

Les construccions auxiliars són les construccions amb sostre, ocupables i accessibles, independents o 
adossades a l’edificació principal, i que acullen usos complementaris al principal, com per exemple casetes 
de serveis, porxos independents, coberts per usos diversos, i altres similars.

Es permetran les construccions auxiliars al servei dels edificis principals fora dels entorns de protecció i de 
les servituds de pas.

Les ampliacions de volum que s’hagin fet sense llicència i que no compleixin amb la normativa de la pre-
sent MPPGO seran considerades com a disconforme amb el planejament, per a aquestes situacions s’apli-
carà allò establert en la legislació urbanística vigent.

Entorns de protecció

Per protegir visualment l’església de Sant Cristòfol, com a peça arquitectònica central al barri, es decideix 
establir uns entorns de protecció on no es permetrà la construcció de cap tipus d’edificació, ni principal ni 
auxiliar.

Arqueologia

Després de realitzar la consulta als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, s’estableix que s’haurà de fer un control de les excavacions i moviments de terres per 
la possibilitat de trobar restes humanes al voltant de l’església de Sant Cristòfol.

El perímetre de l’àrea d’expectativa arqueològica de la necròpolis medieval en l’entorn de l’església de Sant 
Cristòfol es defineix als plànols P02 Qualificacions urbanístiques proposades i P03 Ordenació de volums 
proposada”.

MILLORAR ELS ASPECTES RELACIONATS AMB LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

Amb l’objectiu de clarificar el marc legal urbanístic del barri de la Rectoria, la MPPGO proposa partir de la 
realitat històrico-funcional que ha portat a que el barri sigui com és per establir una normativa urbanística 
coherent amb aquesta realitat. Se’n deriven els aspectes següents:

Reconeixement de l’àmbit històrico-funcional del barri de la Rectoria

El teixit urbà actual, com ja s’ha explicat, es va iniciar en l’església antiga de Sant Cristòfol, totes les seves 
edificacions de suport i les edificacions que en posterioritat es van anar col·locat al voltant de l’antic camí 
de l’església, avui carrer de la Rectoria, sent les últimes que daten de mitjans del segle XX. La MPPGO 
reconeix aquesta realitat històrica que avui evidencia un conjunt urbà reconeixible i li dona una unitat 
urbanística.

Reconeixement de l’evolució històrico-funcional del barri de la Rectoria

En el barri de la Rectoria, des de la seva formació fins a l’actualitat, s’han anat fet cessions i urbanitzant el 
que avui dia és l’espai públic. La urbanització s’ha especialitzat segons la seva funció, distingint clarament 
l’espai destinat a carrer dels espais destinats a plaça. És en aquest sentit que la MPPGO proposa reconèixer 
aquesta realitat qualificant el que avui està urbanitzat com a places com a sistema d’espais lliures i el que 
està urbanitzat com a vial qualificar-ho de sistema viari.

Reconeixement dels àmbits funcionals casa/hort

Els àmbits funcionals casa/hort són estructures històriques formades per l’edificació principal (casa) més 
l’espai lliure de parcel·la (tradicionalment l’hort) a davant, amb el vial d’accés entre aquests dos elements. 
Aquesta estructura s’ha mantingut històricament i és una característica inherent d’aquest indret i d’altres 
de la zona. És per aquest motiu que la MPPGO vol preservar aquesta realitat històrica vinculant urbanísti-
cament les edificacions principals amb els espais lliures de parcel·la confrontants, fent que aquests últims 
sempre hagin d’anar lligats a una edificació principal i mai com un element independent.
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Plànol d’ordenació proposada
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Alçades i proteccions proposades
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5.3 JUSTIFICACIÓ QUANTITATIVA DE L’ABAST DE 
LA MPPGO

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

JUSTIFICACIÓ QUANTITATIVA DE L’ABAST DE LA MPPGO
CLASSIFICACIÓ

A continuació es mostra la justificació quantitativa de l’abast de la MPPGO pel que fa a la classificació del 
sòl:

La MPPGO passa a classificar de sòl urbà (SU) la totalitat de sòl urbanitzable delimitat (SUD) classificat 
actualment pel PGO dins de l’àmbit (2.502 m²). La justificació bé donada perquè els sòls que històricament 
han format part de forma indistinta del barri des de temps immemorials i, els quals estan urbanitzats i 
disposen dels serveis suficients; són la plaça de l’església, el carrer de la Rectoria (antic camí de l’església), 
la placeta d’entrada, el carrer d’Alacant i el front de l’avinguda Torres Vilaró.

En qualsevol cas, la classificació de SUD no comporta un augment del sostre de l’àmbit ni la incorporació 
del sostre potencial corresponent del PP-9 La Rectoria. Sinó tot el contrari, a causa de la disminució de 
superfície de l’àmbit del pla parcial, tal i com s’ha justificat, aquest veu disminuït el seu sostre potencial. 
Això ha comportat la modificació dels paràmetres de la fitxa PP9 pla parcial La Rectoria del PGO, el què 
queda recollit a les normes urbanístiques del present document.

QUALIFICACIÓ

A continuació es mostra la justificació quantitativa de l’abast de la MPPGO pel que fa a la qualificació del 
sòl:

El sòl destinat a sistemes augmenta considerablement, passant del 9% al 23% com a conseqüència del 
punt anterior: la totalitat del sòl que es passa a SU es qualifica de sistema. A més, es localitzen les cessions 
que demanava el PGO en forma d’espais lliures on històricament ja s’havien fet aquestes cessions per a 
aquest ús: la plaça de l’església i la placeta d’accés al barri de la Rectoria des de l’avinguda Torres Vilaró. La 
justificació de canviar la cessió d’equipaments a espais lliures es justifica al punt següent de la memòria.

El sòl destinat a zona es manté respecte al planejament vigent.

Pel que fa a les diferents claus urbanístiques de les zones vigents al PGO dins de l’àmbit de la MPPGO (12, 
17a1, 17a2 i 21), es passen totes a una única clau per al nucli històric La Rectoria (12R). La justificació ve 
donada, primer, a un reconeixement del barri com un conjunt històric únic i anterior a qualsevol planeja-
ment general, on la clau 12 correspon amb la definició de nucli històric de l’actual PGO i es considera la 
més adequada, d’altra banda la protecció e la vegetació existent i l’establiment d’entorns de protecció al 
voltant de l’església fan possible canviar la clau 21 a 12R.

Classificació proposta
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Qualificacions proposades
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SOSTRE I DENSITAT

L’edificabilitat vigent resultat de l’aplicació de les normes del PGO estableix que, a la zona de nucli antic 
(12) per a les parcel·les amb edificis protegits, el sostre potencial és el resultat de la suma del sostre mate-
rialitzat més un increment del 20%. Per a la resta de parcel·les serà d’aplicació la mitja de l’edificabilitat de 
l’entorn, que en aquest cas és 0,60 m²st/m²s. Aquest valor no s’allunya molt de la mitja construïda actual, 
la qual és 0,57 m²st/m²s.

Per a les zones de ciutat jardí (17a1) (parcel·la 16) l’edificabilitat és 0,75 m²st/m²s i per la zona (17a2) 
(parcel·les 15 i 17) 0,50 m²st/m²s. La parcel·la 17 Can Paulo (edifici protegit) reformat l’any 2006 ja se li va 
aplicar el criteri general d’increment del 20% per als edificis protegits. 

La MPPGO proposa aplicar a tot l’àmbit els criteris de la zona de nucli antic (12). Així dons, a les parcel·les 
15 i 16 serà d’aplicació la mitja d’edificabilitat de 0,60 m²st/m²s. En el cas de la parcel·la 17, Can Paulo, 
es considera que ja ha esgotat el seu potencial d’increment del 20% i es proposa com a edificabilitat la ja 
materialitzada.

En relació a la densitat, les normes del PGO estableixen que el nombre màxim d’habitatges per a la zona 
(12) és el nombre d’habitatges existent o, en el cas de no haver estat dividits amb anterioritat, dos per als 
edificis protegits de més de 250 m². La proposta aplica aquests criteris a tot l’àmbit.
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5.4 BALANÇ DE SISTEMES D’ESPAIS LLIURES I 
D’EQUIPAMENTS

BALANÇ DE SISTEMES D’ESPAIS LLIURES I D’EQUIPAMENTS
A l’àmbit hi ha 286 m² d’equipament privat religiós (7b). El PGO preveia que el PMU localitzés 303 m² de 
cessió de sòl públic destinats a equipaments. La MPPGO no incrementa el sostre residencial, però sí la 
densitat (permet dos habitatges més), el que comporta, segons els estàndards legals, un increment 20 m² 
d’espais lliures.

La MPPGO fa un reconeixement dels espais lliures que històricament van estar urbanitzats i han tingut 
aquesta funció. Aquests àmbits són la plaça de l’església i la placeta d’accés al barri, els quals la MPPGO 
qualifica de parcs i jardins urbans (6) amb una superfície total de 657 m².

JUSTIFICACIÓ DE LA SUFICIÈNCIA DELS ESTÀNDARDS MÍNIMS LEGALS DE SISTEMES D’ESPAIS LLIURES I 
D’EQUIPAMENTS EN L’ÀMBIT DE LA MPPGO

La present MPPGO proposa canviar la destinació de les cessions de sistema d’equipaments previstes a la 
fitxa del PGO PE2 La Rectoria (303 m²) i destinar-les a sistema d’espais lliures, tot i mantenint la qualificació 
d’equipament religiós privat vigent a l’àmbit sobre la parcel·la de l’església (286 m²).

Amb la finalitat de facilitar la gestió de l’àmbit i considerant que les reserves de sòl públic i la dotació d’es-
tàndards d’equipaments a l’entorn de la Rectoria són en l’actualitat suficients, la MPPGO proposa la subs-
titució de la qualificació d’equipament per la d’espais lliures, localitzant-los en sòls que al llarg del procés 
de consolidació del barri han estat objecte de cessió, com són la plaça de l’església i la placeta situada en 
l’accés del barri des de l’avinguda Torres Vilaró.

En resum, la present modificació proposa que l’àmbit de la MPPGO compti finalment amb 657 m² d’espai 
lliure i 286 m² de sòls d’equipament privat.

A continuació es demostra la suficiència de dotacions del barri de la Rectoria i el seu entorn:

Justificació quantitativa de les dotacions proposades

a- Estàndards segons PGO 1997

La població total de Begues prevista en el PGO és d’11.348 habitants, tot i que en l’actualitat, vint anys 
desprès de la seva aprovació, aquesta previsió de creixement de població no ha estat materialitzada i el 
municipi compta en l’actualitat amb 6.830 veïns, distribuïts en 2.906 habitatges. Respecte a les previsions 
de creixement en el conjunt de les diferents delimitacions de plans parcials encara no desenvolupats, s’ar-
ribaria als 3.227 habitatges i 184.424 m² de sòls d’equipament (99.372 m² públics).

El sistema general de parcs i jardins total al PGO és 55,53 Ha. Això representa un estàndard de 47,41 m² de 
sòl per habitant, molt superior al mínim legal establert de 5 m² de sòl per habitant. El sòl total destinat a 
equipaments al PGO és 11,95 Ha. Aquesta superfície representa el 0,24% del terme municipal.

 Amb aquestes dotacions el PGO considera que la població de Begues gaudirà en general de dotacions 
suficients per a satisfer les seves necessitats, en els diferents tipus de dotacions.Equipaments i espais lliures
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En l’actualitat Begues compta amb:
- 392.140 m² de zones verdes públiques, la qual cosa representa una dotació de 57,4 m²/habitant 

ó 135 m²/habitatge.

- 83.998 m² de sòls d’equipaments de titularitat pública, dels quals 14.933 m² es troben en desús, 
i 51.698 m² d’equipaments de titularitat privada. Aquestes reserves representen 12 m²s/habitant 
de sòl d’equipament públic ó 28,9 m²/habitatge.

b- Aplicació de l’article 65 del TRLU

En aplicació de l’article 65 del TRLU, referent al desenvolupament de plans parcials urbanístics, i en rela-
ció a les reserves de sòl per a sistemes, s’estableix que s’han de reservar per a equipaments de titularitat 
pública, el valor inferior resultant de les proporcions següents: 20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre o 
20 m² de sòl per cada habitatge. 

El municipi compleix en l’actualitat amb l’establert per aquest article ja que el rati resultant és de 28,9 m²/
habitatge. En el futur, comptant amb els diferents plans parcials, el rati resultant serà de 30,8 m²/habitatge.

c- Aplicació de l’article 100.2 del TRLU

En aplicació de l’article 100.2 del TRLU, si la modificació del planejament comporta un augment de la 
densitat de l’ús residencial, s’ha de preveure una reserva per espais lliures i equipaments de 10m2, com a 
mínim, per cada nou habitatge. 

La present MPPGO proposa un increment de densitat en l’ús residencial de 2 habitatges, el que comporta, 
segons els estàndards legals, la necessitat d’incrementar en 20 m²  els espais lliures. 

d- L’entorn de La Rectoria

En l’actualitat el barri de la Rectoria i els seus voltants formats pels barris de la Bassa Blanca i parcialment 
el barri de Ca n’Amell (considerant un radi de 300 m), abasten un total de 95 habitatges segons cadastre i 
250 habitants segons dades de l’IDESCAT. 

Dins d’aquest radi de 300 m trobem les següents dotacions d’equipament:
- 7.713 m² equipament titularitat pública, actualment buits

- 32.116 m² equipament titularitat privada, educatiu, social i religiós 

- 7.268 m² equipament pendent de cessió i/o ordenació (PP8 la Sínia i PP9 la Rectoria)

En conclusió, la quantitat de reserves d’equipaments queda garantida per les reserves presents en l’entorn 
pròxim del barri, les quals no han estat desenvolupades, i per les futures cessions dels sòls urbanitzables 
de l’entorn. En l’actualitat el barri compta amb dotacions suficients de sòls d’equipament públic: 81 m²/
habitatge i 31 m²/habitant.

2- Justificació qualitativa de les dotacions proposades

Dins de l’àmbit es manté la qualificació d’equipament privat vigent establerta pel PGO sobre la parcel·la de 
l’església (286 m²) i es proposa destinar a sistema d’espais lliures les previsions del PGO situant-les sobre 
l’antiga plaça de l’església i el camí d’accés, ja que ara mateix ja tenen aquesta funció i estan conseqüent-
ment urbanitzades. Respecte a la seva qualitat, els sòls públics d’equipaments es situen a una distància 
inferior a 500 m.

Equipaments i espais lliures a l’entorn de la Rectoria
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5.5 MOBILITAT

5.6 DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

6 INFORME DE SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA

MOBILITAT
La MPPGO fa un esforç per reconèixer la realitat existent protegint i potenciant el caràcter del lloc. La mo-
dificació de sòl classificat d’urbà, és el resultat del reconeixement de sòls destinats a sistemes que històri-
cament han format part de forma indistinta del barri des de temps immemorials i, els quals estan urbanit-
zats i disposen dels serveis suficients. D’alta banda no es proposen nous usos, i només hi ha un increment 
de la densitat màxima en dos habitatges. La MPPGO no proposa modificar l’estructura de mobilitat de 
l’àmbit. El carrer de la Rectoria, vial estructurador del barri de la Rectoria, no forma part de l’estructura 
viària bàsica del municipi, segons el PGO. El pas de vehicles és molt limitat i de caràcter molt local. Per tant, 
la MPPGO recomana adaptar la urbanització a aquesta realitat i al tipus d’entorn urbà per on discorre. 

La proposta no comporta un increment significatiu del nombre de desplaçaments generats en l’actualitat 
ni modifica la mobilitat generada en l’entorn. Atesa la naturalesa d’aquesta MPPGO, no és considera pre-
ceptiva l’elaboració d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, ja que no suposa implantació de nous 
usos o activitats i els canvis de classificació del sòl només responen al reconeixement de la realitat.

DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
L’àmbit de gestió de la urbanització és coincident amb l’àmbit de la MPPGO.

Les determinacions referents a les millores de la rehabilitació de l’espai públic urbà es concretaran mitjan-
çant la tramitació d’un projecte d’urbanització.

El cost es cobrirà pel sistema de contribucions especials. Es consideraran factors correctors per determinar 
l’import definitiu les contribucions anteriors que afectin a finques situades dins de l’àmbit, el sostre as-
signat a cada finca, el perímetre de façana,... i altres que determini l’expedient de contribucions especials 
per al repartiment dels costos. 

Les finques 15 i 16, no requereixen, per la seva finalitat i abast, de cap procés de gestió urbanística integra-
da i es gestionaran a través de llurs actuacions aïllades de dotació especificades a les corresponents fitxes 
integrades a la normativa.

6. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Les despeses de manteniment que es generaran pel manteniment de la via pública s’avaluen en 8 €/m² 
anuals (incloent els serveis de neteja i gestió de residus i el manteniment de les infraestructures). Les des-
peses de manteniment de les zones verdes s’avaluen en 3 €/m² anuals. La Tresoreria del Ajuntament de 
Begues certifica la disponibilitat dels recursos per fer front als costos derivats de la present MPPGO.

Estructura viària actual

42



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

43



44



TÍ TOL 1. 
DISPOSICIONS GENERALS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

II NORMES URBANÍSTIQUES
TÍTOL 1.   DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE
La present Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Begues número 25 a l’entorn de l’església 
de Sant Cristòfol de la Rectoria (en endavant, MPPGO) té com a objecte donar compliment a les previ-
sions del Pla General d’Ordenació de Begues (en endavant, PGO) de garantir la preservació del barri de 
la Rectoria, donant una resposta integral a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol i resolent les dificultats 
derivades de les incoherències detectades dins la documentació del PGO.

ARTICLE 2. ÀMBIT
Les presents normes reguladores seran d’aplicació en l’àmbit del sector representat gràficament en els 
plànols que formen part d’aquesta documentació i que comprèn les edificacions del nucli històric del barri 
de la Rectoria, al llarg del carrer de la Rectoria entre l’avinguda Torres Vilaró i el carrer de Menorca, amb 
una superfície total de 17.064 m².

ARTICLE 3. DOCUMENTACIÓ
La present MPPGO consta de la següent documentació:

I MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

II NORMES URBANÍSTIQUES

III DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL

IV AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

V DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

VI DOCUMENT COMPRENSIU

VII ANNEXES

ARTICLE 4. RÈGIM GENERAL
En tot allò no especificat en les presents normes urbanístiques (en endavant, NU) i per a la definició i sig-
nificat dels conceptes utilitzats, serà d’aplicació allò establert a les NU del PGO.

Aquestes NU integren la legislació urbanística vigent del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant, TRLU) i les seves modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer i la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic; el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU); i el Decret 64/2014 de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Així mateix, serà d’aplica-
ció la normativa vigent en cada moment.

Els documents de la present MPPGO tindran una interpretació sempre atenent al seu contingut i d’acord 
amb els objectius i finalitats expressats en la Memòria. En cas de contradicció o imprecisió prevaldran les 
regles d’interpretació i d’ajustament que disposa el PGO i la legislació urbanística vigent.

ARTICLE 5. ANULACIÓ DE LA FITXA DEL PGO PE 2 PLA ESPECIAL LA RECTORIA
La present MPPGO deixa sense efectes la fitxa PE 2 Pla especial la Rectoria, inclosa a l’ Annex 4 de la nor-
mativa urbanística: instruments de planejament del PGO.

ARTICLE 6. MODIFICACIÓ DELS PARÀMETRES DE LA FITXA DEL PGO PP 9 LA RECTORIA
Com a conseqüència dels reajustaments de la classificació del sòl, es modifica la fitxa de característiques 
de desenvolupament del sector PP 9 Pla parcial La Rectoria amb els següents paràmetres:

- superfície àmbit  76.911 m²

- edificabilitat bruta  0,22 m²st/m²s

- sostre total   16.920,42 m²st

- densitat   8 hab/ha

- nombre total d’habitatges 61 hab
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TÍTOL 2. 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

ARTICLE 7. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA
En el cas de qualsevol afectació a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol dins els límits establerts de l’Àrea 
d’Expectativa Arqueològica, fixada als plànols P02 Qualificacions urbanístiques proposades i P03 Ordena-
ció de volums proposada, el promotor de l’actuació haurà d’encomanar el control arqueològic de les ma-
teixes a un tècnic especialitzat i sol·licitar, amb suficient antelació, un permís d’intervenció arqueològica 
preventiva als Serves Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 8. PARCEL·LACIÓ
No s’admetran la divisió de les parcel·les en entitats de menors dimensions. Es permet l’agrupament de 
parcel·les.

Es permet la divisió de les propietats de l’àmbit de la MPPGO en règim de propietat horitzontal.

Les parcel·les actuals estan representades gràficament en el plànol I11 Parcel·lari.

ARTICLE 9. UNITATS FUNCIONALS
S’estableixen dos unitats funcionals per tal de garantir el manteniment de l’estructura parcel·lària consis-
tent en la vinculació funcional entre la part de la unitat destinada a l’edificació principal amb la part lliure, 
tradicionalment destinada a hort, fins i tot quan aquestes dues estan separades per un espai destinat a 
pas o carrer. Es tracten del conjunt format per les finques 1, 2 i 3 i del conjunt del carrer de Sant Cristòfol 
(de la finca 4 a la finca 10, ambdós incloses).

En la part lliure de la unitat funcional només es permeten les construccions auxiliars.

ARTICLE 10. VEGETACIÓ
S’ha de mantenir l’arbrat existent sempre que sigui possible. En cas de necessitat de talar algun arbre a 
preservar (plànol P06 Vegetació i canals de drenatge a preservar) prèviament caldrà demanar permís a 
l’Ajuntament, qui determinarà si aquest ha de ser substituït o si és necessària la seva preservació.

Es potenciarà la vegetació autòctona mediterrània.

ARTICLE 11. SERVITUDS AERONÀUTIQUES
La totalitat de l’àmbit de la MPPGO es troba inclosa a les Zones de Servituds Aeronàutiques corresponents 
a l’Aeroport de Barcelona - El Prat i de les instal·lacions radioelèctriques d’ajuda a la navegació aèria, com-
plex radioelèctric de Begues (Barcelona). En els plànols I20 i I21 Servituds aeronàutiques, es representen 
les línies de nivell de les superfícies limitadores de les Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Barcelona 
- El Prat i de les instal·lacions radioelèctriques d’ajuda a la navegació aèria, complex radioelèctric de Be-
gues (Barcelona) que afecten a aquest àmbit, les quals determinen les altures (respecte del nivell del mar) 
que no ha de sobrepassar cap construcció (inclosos tots els seus elements com a antenes, parallamps, 
xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartells, rematades decoratives, etc.), modifica-
cions del terreny o objecte fix (pals, antenes, aerogeneradors incloses les seves pales, cartells, etc.), així 
com el gàlib de viari o via fèrria.

Qualsevol emissor radioelèctric o un altre tipus de dispositiu que pogués donar origen a radiacions elec-
tromagnètiques pertorbadores del normal funcionament de les instal·lacions radioelèctriques aeronàu-
tiques, fins i tot no vulnerant les superfícies limitadores d’obstacles, requerirà de la corresponent auto-
rització d’acord el previst en l’article 16 del Decret 584/72 de servituds aeronàutiques. Igualment haurà 
d’indicar-se que, atès que les servituds aeronàutiques constitueixen limitacions legals al dret de propietat 
en raó de la funció social d’aquesta, la resolució que a tals efectes s’evacués solament podrà generar algun 
dret a indemnització quan afecti a drets ja patrimonialitzats.

En trobar-se la totalitat de l’àmbit de la MPPGO inclosa a les zones i espais afectats per servituds aeronàu-
tiques, l’execució de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors-incloses les pales-, 
mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues de construcció i similars)) o plantació, requerirà 
acord favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del De-
cret 584/72 modificat per Reial decret 297/2013.

TÍTOL 2.   RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

ARTICLE 12. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
La present MPPGO classifica tot el sòl inclòs a l’àmbit com a sòl urbà (SU). 
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TÍTOL 3.   

TÍTOL 4.   

REGULACIÓ DELS SISTEMES

REGULACIÓ DE LES ZONES

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
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En el plànol P01 Classificació del sòl proposada s’estableix la classificació proposada per la MPPGO.

ARTICLE 13. QUALIFICACIÓ DEL SÒL
La MPPGO qualifica el sòl inclòs dins de l’àmbit amb les següents claus:

Sistemes clau 5 - sistema viari

clau 6 - sistema d’espais lliures

clau 7b - sistema d’equipaments

Zones  clau 12R - zona nucli històric La Rectoria

En el plànol P02 Qualificacions urbanístiques proposades s’estableixen les qualificacions proposades per 
la MPPGO.

TÍTOL 3.   REGULACIÓ DELS SISTEMES

ARTICLE 14. REGULACIÓ DE SISTEMES
La present MPPGO conté els sistemes següents: sistema viari (5), espais lliures (6) i equipaments privats 
(7b).

En els àmbits que disposin d’aquesta qualificació seran d’aplicació les determinacions del Títol III Regulació 
de sistemes de les NU del PGO.

TÍTOL 4.   REGULACIÓ DE LES ZONES

ARTICLE 15. EDIFICACIONS PROTEGIDES
Les edificacions protegides són les edificacions del barri la Rectoria que es troben incloses en el llistat 
Conservació de l’estructura edificatòria en sòl urbà del PGO i representades gràficament en els plànols I13 
Planejament vigent. Qualificacions urbanístiques i I15 Patrimoni construït:

- 3  Església de Sant Cristòfol  finca 12

- 6  Cal Fusteret    finca 14

- 7  Cal Gaietano   finca 1

- 8  Cal Traginer    finca 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

- 9  La Rectoria vella   finca 11

- 10  Cal Paulo    finca 17

En cas que un futur catàleg inclogui o exclogui alguna de les edificacions presents a l’àmbit, seran d’aplica-
ció totes les determinacions específiques d’aquesta MPPGO.

S’haurà de garantir el manteniment íntegre de les edificacions protegides. 

Es podran admetre transformacions parcials si la finalitat és: 

- Recuperar la composició original quan aquesta hagi estat alterada 

- Recuperar elements antics que havien quedat ocults, 

- Adaptar la construcció als paràmetres mínims d’habitabilitat, estabilitat i eficiència energètica sem-
pre que no suposin alteracions rellevants en la composició general de la façana ni de l’edificació. 

La substitució de l’edificació, parcial o total, s’admetrà quan es trobi en estat manifest de ruïna irrepa-
rable. En aquest cas no podrà enderrocar-se l’edifici fins que no es compti amb la corresponent llicència 
municipal de l’edifici de nova planta que el substituirà, el qual mantindrà les característiques tipològiques 
i arquitectòniques del nucli històric la Rectoria.

ARTICLE 16. ELEMENTS CARACTERÍSTICS DEL LLOC A PRESERVAR
La present modificació, a falta d’un catàleg, considera les tanques, pous i coberts representats gràficament 
al plànol P07 Elements característics del lloc a preservar s’han de preservar pel seu valor històric, arquitec-
tònic i paisatgístic del lloc. La conveniència i el grau d’intervenció sobre un element a preservar haurà de 
ser valorat prèviament per l’ajuntament. 

Sempre que se’n tingui constància prèvia i demostrable, es podran recuperar portals, tanques, pous i co-
berts ja desapareguts.
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En cas que un futur catàleg inclogui o exclogui elements característics del lloc a preservar presents a l’àm-
bit, seran d’aplicació totes les determinacions específiques d’aquesta MPPGO.

ARTICLE 17. SERVITUDS DE PAS I D’AIGÜES
Servitud de pas

Franja de terreny definida per l’espai de pas necessari per accedir als habitatges de les finques 2 i 3. Aques-
ta franja té una amplada mínima de 3 m. La seva ubicació es defineix als plànols de proposta P02 Qualifi-
cacions urbanístiques proposades i P03 Ordenació de volums proposada.

Servitud de pas d’aigües

Franja de terreny definida per l’espai de pas necessari per poder realitzar la neteja del canal de recollida 
d’aigües existent al sector. Es respectarà l’amplada actual del pas existent, la qual és variable al llarg del 
seu recorregut entre les cases del carrer de Sant Cristòfol i les finques 1, 2 i 3; i entre la façana est de Cal 
Traginer i el mur de contenció existent. A partir de Cal Traginer i fins a la finca 13 es deixarà un franja de 2 
m d’amplada que recorre paral·lela al mur de contenció de les finques veïnes i que a més es el límit est de 
l’àmbit. La seva ubicació es defineix als plànols de proposta P02 Qualificacions urbanístiques proposades i 
P03 Ordenació de volums proposada.

ARTICLE 18. ENTORN DE PROTECCIÓ
S’estableix un entorn de protecció lliure de qualsevol tipus d’edificació comprès per una franja de 7 m al 
costat est de l’església així com el jardí privat de la rectoria, representat gràficament al plànol P03 Ordena-
ció de volums proposada.

ARTICLE 19. GRAU DE PERMEABILITAT DE L’ESPAI LLIURE DE PARCEL·LA
S’haurà de preservar sòl permeable sense pavimentar en un mínim del 80% de la superfície de l’espai lliure 
de parcel·la.

ARTICLE 20. PISCINES I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Es podran construir piscines i instal·lacions esportives, sempre garantint una bona integració en l’entorn. 
El pla de la instal·lació no podrà ultrapassar, en cap punt, més d’un metre de la cota natural del terreny. 
Caldrà que el projecte de la proposta sigui valorat per la Comissió de manteniment del Patrimoni i Estètica, 
prèviament a la concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

ARTICLE 21. NUCLI HISTÒRIC LA RECTORIA (clau 12R)
Tipus d’ordenació: Nucli històric (12) del PGO amb les següents variacions:

PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ
1. Els paràmetres d’edificació general són els següents:

- Alineacions de l’edificació: no s’estableixen alineacions obligatòries

- Edificabilitat màxima: segons quadre adjunt

- Ocupació màxima parcel·la: 40%

- Separació mínima llindes: 0 m

- Espai lliure de parcel·la: S’autoritza la construcció d’edificis auxiliars als espais lliures de la parcel·la.

2. Els paràmetres d’edificació per a les edificacions principals són els següents:

- Número màxim d’habitatges: segons quadre adjunt

- Alçada reguladora màxima: s’estableix gràficament la cota màxima permesa de cornisa (plànols 
P04 i P05 Ordenació de volums proposada. Alçats). Per sobre d’aquesta cota solament es permet la 
coberta inclinada amb un pendent no superior al 35%. No es permet la coberta plana.

- Cossos sortints: s’admeten

- En el cas d’edificis protegits no s’admeten les ampliacions de volum.

3. Els paràmetres d’edificació per a les construccions auxiliars són els següents:

- Alçada màxima sobre el terreny natural: 3,30 m

- Cossos sortints: no s’admeten de cap tipus
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- Número màxim de construccions auxiliars per parcel·la:

o unifamiliar: 1 unitat de 35 m² de sostre màxim 

o plurifamiliar: 1 unitat per habitatge, de 25 m² de sostre màxim cada un podent-se agrupar 
en volums de 75 m² com a màxim.

- Separació a edificacions principals veïnes: 2 vegades la seva alçada

- Longitud màxima de façana en cas d’estar adossats a llindar: 6 m

RÈGIM D’USOS
1. Els usos admesos per a les edificacions principals són els següents:

En totes les plantes:

- Habitatge

- Residencial

- Oficines fins a 100 m² de superfície total.

- Educatiu, dispensari, esportiu, religiós, cultural, administratiu.

Limitat només a planta baixa:

- Comercial fins a 100 m² de superfície total per establiment, condicionat a l’informe vinculant de la 
Comissió de manteniment del Patrimoni i Estètica.

- Industrial categoria primera.

- Garatge particular

En el cas d’edificis protegits, a més dels usos anteriorment descrits, s’admet i es considera convenient 
la progressiva adscripció d’aquests edificis a l’ús d’equipaments. La modificació de l’ús de l’edifici o dels 
jardins actuals haurà d’adequar-se al seu caràcter històric i restarà sotmès a la corresponent llicència mu-
nicipal.

2. Els usos admesos per a les construccions auxiliars són els següents: garatge particular, locals per a 
guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines o anàlegs, vestuaris, estables, bugaderies, rebosts, 
hivernacles, garites de guarda i d’altres per l’estil.

3. No s’admetran, en cap cas, usos provisionals ni activitats recreatives musicals de lleure.
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TÍTOL 5. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ

ARTICLE 22. COMPOSICIÓ GENERAL DE VOLUMS
La volumetria dels elements construïts, suma dels materials i elements que la formen, serà senzilla i com-
pacta, no admetent-se formes complexes i distorsionades.

ARTICLE 23. COMPOSICIÓ DE LES FAÇANES
Les façanes hauran de ser planes, sense reculades ni ressalts. La composició de façana haurà de guardar 
els criteris tradicionals de predomini de les proporcions verticals sobre les horitzontals a les obertures, i 
dels plens sobre els buits a les façanes de l’edifici. La superfície total màxima de les obertures d’un pany 
de façana no podrà superar el 30% de la superfície total d’aquest pany de façana. La distribució de buits 
entre plantes del mateix pany no podrà sobrepassar la proporció següent:

- edifici d’una planta  màxim per planta = 100% de les obertures d’aquell pany

- edifici de dues plantes màxim per planta = 70% de les obertures d’aquell pany

Les obertures s’alinearan per la seva part superior i s’ordenaran segons eixos verticals de composició que, 
en funció de l’ample de la façana, podran ser com a màxim:

amplada de façana  nombre màxim d’eixos

=< 6 metres   2 eixos

entre 6 i 10 metres  3 eixos

entre 10 i 13 metres  4 eixos

entre 13 i 18 metres  5 eixos

Les dimensions màximes i les proporcions de les obertures seran les següents:

- Finestres i balconeres: La superfície de cada un d’ells no serà superior a 3,50 m² i la seva amplada 
no podrà ser superior a 0,60 vegades l’alçada ni a 1,20 m.

- Portes d’entrada en planta baixa: La superfície no podrà ser superior a 4,00 m² i la seva amplada 
no podrà ser superior a 1,60 m. S’hauran de separar com a mínim 0,80 m de la línia que defineixi 
el final de la façana.

- Portes de garatge: La seva amplada no podrà ser superior a 2,40 m i la seva llinda haurà d’estar a 
0,30 m per sota de la cara inferior del forjat. S’hauran de separar com a mínim 0,80 m de la línia 
que defineixi el final de la façana.

Composició de façanes
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ARTICLE 24. COMPOSICIÓ DE COBERTES
En les edificacions principals només es permeten les cobertes inclinades. Aquestes tindran una pendent 
no superior al 35% de teula àrab de color i dimensions tradicionals. La cornisa serà obligatòria amb la vo-
lada, inclinació i característiques de les edificacions veïnes. No es permeten les cobertes planes.

En les edificacions auxiliars, es permeten tant les cobertes inclinades com les cobertes planes. En cas de 
coberta inclinada tindrà un pendent no superior al 35% de teula àrab de color i dimensions tradicionals. 
En cas de coberta plana només es permeten les cobertes amb acabats de graves, ceràmiques i vegetals.

En el cas dels edificis protegits, es restituiran las cobertes originals seguint els pendents tradicionals, i 
s’impermeabilitzaran amb teula àrab de color i dimensions tradicionals.

ARTICLE 25. COSSOS I ELEMENTS SORTINTS
S’admet la formació d’elements ornamentals i estructuradors de la composició de la façana principal o 
posterior, d’acord amb les següents regulacions segons el tipus d’element:

Cossos sortints: La composició i els materials utilitzats hauran de ser iguals a la resta de façana. En cas de 
balcons, les lloses tindran un gruix total no superior a 15 cm i en el seu cantell no podrà haver-hi més de 
12 cm d’alçada en el mateix pla. En qualsevol cas s’hauran de respectar les condicions següents:

- vol màxim:  0,45 m

- amplada màxima:  1,60 m

- alçada lliure mínima sobre paviment del vial: 2,50 m

- distància de l’extrem de la llosa a la mitgera o aresta vertical del pla de façana: 0,80 m

En el cas d’edificis protegits es conservaran obligatòriament els balcons i demés cossos sortints que formin 
part de la composició original de l’edifici.

Ràfecs, encerclats i motllures: S’admet la formació d’una motllura horitzontal a l’alçada de l’últim forjat 
sota la coberta. Caldrà justificar la secció i volada de la motllura o ràfec en relació a les existents al tram de 
vial en que s’integri la nova façana. Els encerclats de les obertures tindran una amplada màxima de 25 cm.

Sòcols: Es restauraran els sòcols existents sempre que sigui possible. S’admet la formació de sòcols que no 
sobresurtin més de 4 cm respecte el pla de façana sempre que es justifiqui que no transformen la lectura 
de la composició de l’edifici històric. En cas de les noves edificacions l’alçada màxima dels sòcols serà de 
70 cm.

Baixants d’aigua: Només s’admeten els baixants vistos sobre les façanes a carrer en la restauració d’edificis 
protegits, que en tinguin o es demostri que n’havien tingut. Els baixants d’aigua pluvial hauran de con-
nectar-se preferentment a un sistema de reciclatge i estalvi d’aigua, o bé a la xarxa de recollida d’aigües 
pluvials. No es podran connectar a la xarxa de recollida d’aigües residuals.

Rètols: Els rètols s’han de col·locar dintre de l’obertura d’accés al local que anunciïn, o bé dintre del rec-
tangle definit per una paral·lela a la llinda de l’esmentada obertura situada 30 cm per sobre de la mateixa, 
la prolongació dels dos brancals i la llinda de l’obertura. En aquest darrer cas hauran de ser de lletres reta-
llades i individualitzades de metall, sense il·luminació, fixades directament sobre el parament de façana, 
o bé un sol cos transparent amb les lletres individualitzades sense efecte llampant. En cas que l’obertura 
sobre la que es col·loca el rètol tingui encerclats, el rectangle abans definit es situarà immediatament per 
sobre de l’encerclat.

ARTICLE 26. TANQUES
Les tanques hauran de tenir les característiques següents segons siguin tanques a carrer o entre parcel·les:

- Tanques a carrer: Hauran de ser de característiques similars a les existents, amb materials tradicio-
nals i seguint les alineacions establertes. Les tanques a carrer de nova construcció seran massisses 
en la seva part inferior, entre 0,90 m i 1,20 m, amb acabat arrebossat i pintat amb pintures de sili-
cats o estucats a la calç amb pigments naturals, de colors de la gamma dels terres. La part superior 
podrà ser vegetal fins a una alçada màxima de 1,80 m, amidats des de la cota definitiva del terreny 
més alt del carrer o de la parcel·la adjacent.

- Tanques entre parcel·les: Hauran de ser de característiques similars a les existents, amb materials 
tradicionals i seguint les alineacions establertes. Les tanques de nova construcció entre parcel·les 
seran un muret baix de pedra o amb acabat arrebossat i pintat amb pintures de silicats o estucats 
a la calç amb pigments naturals, de colors de la gamma dels terres, fins a una alçada màxima de 40 
cm. Es podrà arribar amb vegetació fins a una alçada total de 1,80 m.
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ARTICLE 27. MATERIALS 
Els materials d’acabat seran semblants als de l’entorn, mantenint el caràcter arquitectònic del nucli antic 
del barri.

Els materials i elements no admesos seran els següents:

- bloc de formigó vist

- obra vista (només es permet en els encerclats d’obertures)

- aplacat de marbre, pedra polida, qualsevol element artificial

- arrebossat de pòrtland vistos

- monocapa

- gelosies ceràmiques i de vidre

- pavès vítric o similar

- plafons de plàstic o metàl·lics

- fusteria metàl·lica sense pintar

- balcons o terrasses tipus banyera

- cobertes de pissarra

Els materials permesos són els següents:

Parament de façana: En edificis amb façanes revestides, arrebossat i pintat amb pintures de silicats, i ar-
rebossat o estucat a la calç. Les mitgeres que quedin vistes, a conseqüència de l’ordenació prevista per 
aquestes NU, es tractaran amb el mateix material i color de la façana principal.

Ràfecs, encerclats i motllures: Es restauraran els existents amb el tractament original. En cas que siguin 
revestits, ho podran ser amb arrebossat pintat amb pintura de silicats o amb estuc de calç. Es permeten 
els encerclats amb obra vista.

Sòcols: En edificis amb paraments de façana revestits, el sòcol podrà ser del mateix revestiment que la res-
ta de la façana, de gres vermell (pedra tipus Begues) acabada a tall de serra, en peces rectangulars, sense 
junts horitzontals i amb amplada inferior a l’alçada, o bé els existents actualment al barri, sempre garantint 
la bona integració en el conjunt.

Ampits de finestra i coronaments de façana: Només es permet la restauració d’aquests elements amb el 
mateix material que tenien originalment. En cas d’obertures de finestres noves autoritzades per aquestes 
NU, s’emprarà el mateix material que en la resta de finestres de l’edifici. En cap cas s’admeten els marbres, 
els gresos, els granits i els materials que introdueixin colors o textures impròpies de la façana a preservar.

Llindes de portes i finestres: Hauran de ser revestides del mateix material que la resta de la façana. En cap 
cas s’admeten els marbres, els granits o fusta.

Portes i finestres: Les finestres, portes, balconeres i galeries seran de fusta pintada o envernissada o d’alu-
mini lacat, mate, de color tradicional (marró, verd, blau o gris). Es respectaran el màxim possible les sec-
cions de perfils i la distribució de fulles pròpies de l’arquitectura original. La distància de reculada mínima  
de les portes i finestres respecte al pla exterior de la façana serà la de la posició original a l’edificació, de 
no poder determinar aquesta distància la reculada mínima serà de 15 cm.

Persianes: Les persianes podran ser enrotllables amb corda, les tipus mallorquines, de fusta pintada en 
qualsevol cas o de llibret pintat, sempre col·locades als brancals i collades en el pla de la finestra, mai al pla 
exterior de façana. No s’admeten persianes enrotllables de caixó vist o embotit a la paret, sistemes tipus 
monobloc exteriors, ni porticons massissos abatibles en fora del pla de façana. 

Vidres: Els vidres de les finestres, balconeres, galeries i portes d’entrada seran transparents i incolors o bé 
rentats a l’àcid. Es recomanen els quarterons. Es prohibeixen els vidres reflectants.

Reixes de finestres: Es restauraran les existents o es reposaran iguals que les originals quan es tingui co-
neixement de com eren. En cas de voler col·locar reixes en edificis que no en tinguin, es reproduirà alguna 
de les reixes originals existents en el conjunt del que formi part de l’edifici o en el tram de carrer on estigui 
situat. En edificacions de nova planta, estaran incloses dintre del forat de la finestra i reculades respecte el 
pla de façana i seran de barrots paral·lels de gruix aparent igual o inferior a 12 mm en una única direcció i 
separats entre sí un mínim de 7 cm, amb un màxim de dos travessers de subjecció, situats a un màxim de 
25 cm per sobre de l’ampit i de 25 cm per sota de la llinda.

Baixants: En la restauració o reposició de baixants s’admet la col·locació de tubs de coure, zinc i fosa. En 
cas que els baixants originals fossin d’elements ceràmics també s’admet la seva restauració.

Instal·lacions: La implantació d’instal·lacions s’haurà de fer de manera que no tingui impactes significatius 
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ni en el paisatge urbà ni en els espais lliures privats.

Balcons: Regulats pel que fa a les seves dimensions i disposició compositiva als articles d’aquestes NU, 
podran ser de pedra tipus Begues o Sant Vicenç en tot el seu gruix, o de formigó vist encofrat amb fusta. 
Les baranes es formaran amb un passamà superior i un d’inferior de ferro massís de 40x10 mm de secció 
i barrots verticals de ferro massís de 10 x 10 mm de secció o de 12 mm de diàmetre, pintats amb esmalt 
d’un color fosc, amb una alçada màxima d’1 m.

Paviments exteriors: Els paviments dels patis i àrees exteriors podran ser de pedra natural, tova o rajola 
ceràmica tradicional de colors ocres i vermells. S’admeten els paviments de terra batuda, graveta o sauló 
compactat. En cap cas s’admeten els marbres, els gresos, ceràmica vidrada, granits o materials artificials 
que introdueixin colors o textures impròpies dels paviments convencionals. La seva geometria, suma dels 
materials i elements que la formen serà senzilla i compacta, no admetent-se formes complexes i distorsi-
onades.

ARTICLE 28. COLORS
Els colors autoritzats en l’àmbit de la MPPGO seran els presents actualment al barri i els tradicionals a la 
calç amb o sense pigments naturals. En una mateixa façana es podran emprar fins a 2 colors per a ressaltar 
encerclats, cornises i similars. Les fusteries es pintaran amb colors contrastats amb el parament seguint els 
patrons tradicionals de les pintures a l’oli (marró, verd, blau o gris).

TÍTOL 6.   URBANITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

ARTICLE 29. CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DE LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ
El projecte d’urbanització haurà d’adoptar i justificar solucions de pavimentació i serveis encaminades a 
potenciar la identitat del barri de la Rectoria, segons els següents criteris (plànol P08 Urbanització de l’es-
pai públic (proposta indicativa):

- L’àmbit d’actuació del projecte d’urbanització ha d’abastar els límits de la MPPGO, sens perjudici 
que aquest es pugui ampliar per a realitzar connexions externes.

- Es respectaran i rehabilitaran tots aquells elements d’urbanització existents que es considerin d’in-
terès per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

- S’intentarà pavimentar la menor superfície possible i es prioritzarà la utilització de paviments per-
meables que facilitin la filtració d’aigua al subsòl.

- S’utilitzaran elements que minimitzin al màxim la contaminació lumínica i optimitzin el consum 
energètic.

- Es recomana pacificar el trànsit rodat dins de l’àmbit, donant prioritat a vianants i bicicletes (prio-
ritat invertida).

- Es recomana que tots els elements de la xarxa de serveis siguin soterrats o integrats en l’edificació. 
Es procurarà agrupar les canalitzacions de les companyies en una franja de 1,5 m amb recorreguts 
d’afectació mínima a l’obra de pavimentació.

- S’haurà de respectar i mantenir l’arbrat existent, i protegir-lo durant les obres d’urbanització.

- S’hauran de protegir els canals de drenatge integrant-los en el sistema natural de recollida d’aigües.

TÍTOL 7.   ASPECTES AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS

ARTICLE 30. ASPECTES AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS
S’estarà a tot allò establert a la legislació sectorial vigent, a la normativa municipal i als informes emesos 
pels organismes competents en la matèria.

Integració paisatgística 
Es prohibeixen les actuacions transformadores que suposin una pèrdua dels valors i dels elements defini-
dors del paisatge de l’àmbit.

S’establiran mesures d’integració paisatgística en les edificacions, usos i infraestructures que presenten un 
impacte paisatgístic significatiu.

Es requerirà un estudi d’impacte i integració paisatgística i el corresponent informe d’impacte i integració 
paisatgística en tots els supòsits establerts per la legislació vigent i pel planejament territorial.
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Els projectes d’edificació i d’urbanització derivats hauran d’adoptar mesures per minimitzar l’afectació de 
terrenys amb recobriment arbori i/o promoure la revegetació dels espais lliures adjacents amb espècies 
autòctones.

Cicle de l’aigua
Tots els usos i activitats hauran de ser compatibles amb una adequada gestió del cicle de l’aigua i de raci-
onalització d’aquest recurs. 

Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de l’aigua, caldrà que els projectes de nous edificis i 
construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua, així com la utilització de sistemes emmagatzematge 
d’aigües pluvials, com ara aljubs. En aquest sentit, caldrà que compleixin el que estableix l’Ordenança tipus 
sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.

Serà de compliment l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua. 

S’establiran mesures per minimitzar l’impacte dels nous sistemes de sanejament i per adequar-lo a la le-
gislació vigent. 

En relació amb la xarxa de serveis bàsics, s’estableix l’obligatorietat que totes les edificacions i instal·laci-
ons es connectin a la xarxa separativa de clavegueram. 

Qualitat atmosfèrica, lluminosa i acústica 
vector de contaminació acústica

La zonificació acústica de l’àmbit ha d’assegurar per als nous edificis d’ús residencial, com a mínim, els ob-
jectius de qualitat acústica corresponents a zona de sensibilitat acústica Alta A4, o Moderada B1, segons 
s’escaigui.

Pel que fa a noves construccions, abans que s’atorguin els permisos i les llicències corresponents l‘ajunta-
ment ha de comprovar que el projecte bàsic recull els objectius de qualitat acústica exigibles i preveu les 
mesures necessàries per al seu compliment, i també que aquestes mesures i objectius es fan efectius tant 
en el projecte d’execució com en les fases d’ordenació i de disseny. Si el projecte bàsic d’una nova cons-
trucció no ho compleix, el procediment administratiu d’atorgament resta en suspens fins que se n’acrediti 
el seu compliment o previsió.

vector llum

La instal·lació d’il·luminació exterior haurà de complir la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i les condicions següents:

a) Sistemes de regulació horària i de flux

- S’han d’instal·lar sistemes de regulació horària.

- S’han d’instal·lar reguladors de flux si la instal·lació d’il·luminació exterior té una potència total 
instal·lada superior a 5 kW, excepte per raons de seguretat que s’han de justificar.

b) La il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària i mentre no estigui en funci-
onament l‘activitat, excepte en els casos previstos per l’art. 8.1 de la Llei 6/2001, que han d’estar deguda-
ment justificats.

c) El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha de ser el fixat a la taula següent, en 
funció de la zona de protecció envers la contaminació lluminosa sobre la que tingui incidència: 

zona de protecció il·luminació intrusa

E2   5 lux

E3   10 lux

e) Zona E2 

Tipus de fonts de llum:

- L’eficàcia de les làmpades ha de ser superior a 65 lm/W, a excepció de les destinades a il·luminació 
de seguretat i rètols que serà superior a 45 lm/W.

- La temperatura de color de les làmpades ha de ser igual o inferior a 3.300 K, sempre que això no 
suposi contravenir la normativa en matèria de seguretat industrial o seguretat en el treball. En el 
cas que, per les exigències funcionals de la instal·lació s’hagin d’utilitzar làmpades diferents a les 
anteriors, s’han de tenir en compte les millors tecnologies disponibles en eficiència energètica i 
d’acord amb l’art. 9.d) de la Llei 6/2001, han d’emetre preferentment en la zona de l’espectre visi-
ble de longitud d’ona llarga.
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El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels pàmpols ha de ser del 5%.

d) Zona E3 

Tipus de fonts de llum:

- L’eficàcia de les làmpades ha de ser superior a 65 lm/W, a excepció de les destinades a il·luminació 
de seguretat i rètols que serà superior a 45 lm/W.

- La temperatura de color de les làmpades ha de ser igual o inferior a 4.200 K, sempre que això no 
suposi contravenir la normativa en matèria de seguretat industrial o seguretat en el treball. En el 
cas que, per les exigències funcionals de la instal·lació s’hagin d’utilitzar làmpades diferents a les 
anteriors, s’han de tenir en compte les millors tecnologies disponibles en eficiència energètica 
i d’acord amb l’art. 9.d) de la Llei 6/2001, han d’emetre preferentment en la zona de I ‘espectre 
visible de longitud d’ona llarga.

El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels pàmpols ha de ser del 15%.

L’impacte del vector llum dels projectes d’activitats, equipaments, infraestructures que puguin derivar de 
l’aprovació de la MPPGO s’ha de tenir en compte en la comunicació, llicència, autorització ambiental o 
autorització substantiva, així com en els tràmits d’avaluació d’impacte ambiental dels mateixos.

Ecoeficiència energètica 

Tots els usos i activitats han de ser eficients des del punt de vista energètic maximitzant l’aprofitament del 
recurs respecte la minimització de l’impacte ambiental generat. 

Serà de compliment l’ordenança municipal en relació amb la implantació de sistemes de captació d’ener-
gia solar.

Gestió dels residus 

S’establiran els mecanismes adequats per a la reducció dels residus, pel foment de la reutilització i el 
reciclatge, així com per a la incorporació dels equipaments i serveis urbanístics necessaris per a la seva 
adequada gestió.

TÍTOL 8.   GESTIÓ

ARTICLE 31. GESTIÓ DE PLANEJAMENT
Les finques 15 i 16, no requereixen, per la seva finalitat i abast, de cap procés de gestió urbanística integra-
da i es gestionaran a través de llurs actuacions aïllades de dotació especificades a les corresponents fitxes 
integrades a la normativa.

ARTICLE 32. GESTIÓ DE LA URBANITZACIÓ
L’àmbit de gestió de la urbanització és coincident amb l’àmbit de la MPPGO.

Les determinacions referents a les millores de la rehabilitació de l’espai públic urbà es concretaran mitjan-
çant la tramitació d’un projecte d’urbanització.

El cost es cobrirà pel sistema de contribucions especials. Es consideraran factors correctors per determinar 
l’import definitiu les contribucions anteriors que afectin a finques situades dins de l’àmbit, el sostre assig-
nat a cada finca, el perímetre de façana, ... i altres que determini l’expedient de contribucions especials 
pel repartiment dels costos.

ARTICLE 33. GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ
Les determinacions referents a la gestió de l’edificació es duran a terme mitjançant els procediments esta-
blerts en la legislació urbanística, bàsicament llicències d’obres i ordres d’execució.

Serà obligatori presentar, prèviament a la sol·licitud de llicència, un avantprojecte de les obres a efec-
tuar amb descripció de materials, elements compositius de façana, usos, posició de les plaques solars i 
justificació del compliment de l’ordenança de l’aigua. Aquest avantprojecte serà informat amb caràcter 
vinculant pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Begues i presentat a la Comissió de manteniment del 
Patrimoni i Estètica.

Els expedients de sol·licitud de llicència d’obres que afectin els paraments exteriors dels edificis, de preser-
vació total i edificis de nova planta, així com els de sol·licitud de llicència d’enderroc, per tal de demostrar 
la seva integració en el conjunt, hauran de contenir fotografies de la finca i del tram de carrer on estigui 
situada i un alçat de conjunt del tram de carrer on estigui situada la finca objecte de la sol·licitud a escala 
1/200 com a mínim, i hauran de manifestar clarament en els plànols i en la memòria els materials i colors 
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a emprar.

Quan les obres objecte de la sol·licitud de llicència afectin un edifici declarat de preservació total l’ex-
pedient haurà de contenir plànols a escala 1/100 de l’estat actual (plantes, façanes, seccions i càlcul del 
volum i superfícies actuals), un reportatge fotogràfic de l’edifici que es pretén edificar i del seu entorn, i 
una memòria descriptiva de l’estat de l’edifici abans de l’actuació i la memòria descriptiva i justificativa de 
l’actuació i els plànols de projecte necessaris, demostrant el compliment de les disposicions d’aquestes 
NU, a més a més dels alçats de conjunt demanats en el paràgraf anterior.

No es podran concedir llicències d’enderroc de l’edificació llevat que vagin vinculades a la tramitació de 
la llicència d’obres de l’edifici que ha de substituir o modificar i sense constituir una garantia per l’import 
suficient per a la restitució dels elements protegits.

En el cas de la possible instal·lació d’aparells de refrigeració o aireig, com ventiladors, extractors, compres-
sors, bombes de calor i similars, aparells d’aire condicionat en els edificis de nova construcció i en els edi-
ficis ja construïts, es podrà denegar la possibilitat d’efectuar aquesta instal·lació sempre que es valori que 
no és possible integrar aquest sistema de manera que sigui compatible amb la preservació del patrimoni 
arquitectònic existent. Per tal de poder efectuar les instal·lacions regulades en la citada ordenança, cal que 
el projecte obtingui un informe favorable del Servei Tècnic de l’Ajuntament.

TÍTOL 9.   PLA D’ETAPES

ARTICLE 34. PLA D’ETAPES
Es preveu per un termini global de 8 anys per realitzar les millores en la urbanització, dividit en 4 anys per 
la redacció del projecte d’urbanització i 4 anys per l’execució de les obres.

Per a les finques incloses en actuacions aïllades de dotació no s’estableix un termini màxim per al seu 
desenvolupament.
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1 PRESENTACIÓ  

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i concreció a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament, que es 
pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme 
econòmic necessari amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius 
del desenvolupament sostenible. Relacionat, doncs, amb aquesta primera premissa, la Llei també esmenta que entre la documentació necessària per la tramitació de tot un 
seguit de figures de planejament urbanístic és preceptiva l’elaboració de, com a mínim, un informe que descrigui en termes ambientals les característiques del projecte.  

D’altra banda la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, transposa a la legislació catalana la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a 
l’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Programes i estableix l’obligatorietat d’avaluar els efectes ambientals de l’ordenació territorial i del planejament urbanístic. 

L’entrada en vigor a Catalunya de la normativa estatal per plans i programes: Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental determina una avaluació ambiental 
estratègica per determinats plans urbanístics, i estableix la documentació ambiental a presentar, així com el seu contingut en la tramitació del pla.  

L’avaluació ambiental ha de centrar-se en aquells valors, vulnerabilitats i impactes significatius derivats de les noves accions produïdes pel pla; aquest s’inicia en una fase en 
la que s’estableixen uns objectius de protecció generals bàsics que cal seguir durant l’elaboració del pla. L’avaluació ambiental és una eina de gestió ambiental que pretén 
integrar criteris ambientals i de sostenibilitat en el disseny i revisió de plans i programes, tot i que també és aplicable a propostes polítiques i legislatives. Basada en un 
enfocament proactiu, l'avaluació ambiental estratègica ha de permetre posar al mateix nivell els aspectes ambientals, socials i econòmics des de les primeres fases del 
procés de presa de decisions. La característica que diferencia el procés d’AAE respecte altres mètodes d’avaluació ambiental de plans o projectes i que a priori ha 
d’augmentar l’efectivitat d’aquesta avaluació ambiental, és justament el fet que es porta a terme des de les primeres fases del procés de presa de decisions. 

1.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

La Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, estableix en la seva Disposició Addicional vuitena, les regles aplicables en avaluació ambiental fins que la Llei 6/2009 s’adapti a al Llei de l’Estat 21/2013. 

En l’apartat 6 de la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, estableixen els plans sotmesos a avaluació ambiental estratègica ordinària i els que són objecte 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada. La modificació del PGO de Begues núm. 25, entorn de l’Església de Sant Cristòfol de la Rectoria, està sotmesa a avaluació 
ambiental estratègica simplificada, perquè s’ajusta al supòsit quart de l’apartat 6.b) de la Llei: 

- Modificacions dels plans objecte d’AAEO que NO constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però 
que SÍ produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència 

En el títol II – Capítol I de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, es regulen els tràmits i documentació de l’avaluació ambiental estratègica; a la secció 2a 
s’especifica el tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental emeti l’informe ambiental estratègic. L’article 29 estableix que en la 
sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyant a l’esborrany del pla, s’ha de presentar davant l’òrgan substantiu, un document ambiental 
estratègic, amb el contingut mínim que fixa l’article esmentat.  

Així, el present document és el document ambiental estratègic (DAE) de la modificació puntual núm. 25 del PGO de Begues, a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol de la 
Rectoria, redactat segons les determinacions establertes en la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, així com la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre l’avaluació 
ambiental de plans i programes en el medi ambient, el Text refós de la llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), i les seves modificacions, i el seu reglament (Decret 
305/2006, de 18 de juliol). 

Aquest document té la finalitat de justificar que el desenvolupament de la modificació puntual no té efectes ambientals significatius sobre el medi ambient. Per això, el 
present document ambiental determina els aspectes rellevants del medi que poden veure’s afectats pel desenvolupament de la modificació, descriu les diferents 
alternatives proposades, i determina els possibles efectes ambientals de l’alternativa escollida. També proposa mesures preventives, correctores i/o compensatòries, per 
aconseguir un desenvolupament sostenible i minimitzar qualsevol efecte ambiental sobre el medi  ambient. 

1.3. DADES BÀSIQUES DE LA MODIFICACIÓ1  

La Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Begues número 25 a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol de la Rectoria (en endavant MPPGO), té com a objecte 
donar compliment a les previsions del Pla General d’Ordenació de Begues (en endavant PGO) de garantir la preservació del nucli històric del barri de la Rectoria, donant una 
resposta integral a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol i resolent les dificultats derivades de les incoherències detectades dins la documentació del PGO. 

Es redacta la MPPGO pels motius següents: 

- L’àmbit del pla especial definit pel PGO, modificat posteriorment a causa de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació que consisteix en el reajustament dels 
paràmetres i àmbit del Pla parcial 9 la Rectoria, no s’ajusta a la realitat actual i funcional del barri de la Rectoria ni a la seva evolució històrica. Deixa fora elements claus com 
són: la plaça de l’església, l’edificació en front de Cal Fusteret al seu costat nord, l’antic camí de l’església (avui carrer de la Rectoria) fins a la carretera de Begues a Gavà 
(avui avinguda Torres Vilaró) amb l’alineació d’arbres i el canal de drenatge i, finalment, les dues propietats que donen façana a la dita avinguda. 

- Ajustar la qualificació de certes àrees i la seva normativa associada per clarificar, donar coherència i protegir el caràcter tradicional en la imatge del barri. 

- Col·locar els sistemes necessaris que precisava el PGO i adaptar-los a la situació actual per tal de materialitzar la condició de sòl urbà consolidat de l’àmbit, i també afegir 
els sistemes derivats de la present MPPGO. 

La proposta de MPPGO es centra en garantir la conservació i millora del nucli de la Rectoria, posant especial atenció en la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. Establint unes condicions respectuoses amb els valors presents a l’àmbit i alhora facilitadores del seu desenvolupament. 

  

                                                      
 
 
1 Informació extreta de la memòria urbanística de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Begues número 25 a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol de la Rectoria - Direcció de Serveis d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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2. CARACTERITZACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS A L’ÀMBIT 

2.1. ÀMBIT TERRITORIAL 

L'àmbit de la MPPGO es situa al terme municipal de Begues, comarca del Baix Llobregat. Begues és el municipi més gran i elevat de la seva comarca amb una extensió de 
50,44km2, es troba situat al bell mig del Massís del Garraf i ubicat a gairebé 400m d'altitud, gran part del territori municipal està situat dintre del Parc Natural del Garraf. El 
terme municipal limita amb municipis de la Comarca del Baix Llobregat: al nord amb Vallirana, a l’est amb Torroelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat, al sud-est 
amb Gavà; al sud amb el municipi de Sitges i a sud-oest amb el municipi d’Olivella, ambdós de la comarca del Garraf; i al nord-oest la comarca de l’Alt Penedès amb el 
municipi d’Olesa de Bonesvalls. 

 

Imatge 1. Plànol de la situació de l’àmbit del municipi  

 
Font: Municat. Gencat. 

El municipi de Begues s’ubica en una depressió entre la Serra de Guàrdia (511m) que forma part dels contraforts nord-occidentals del massís del Garraf i la serra de les 
Conques (532m) i el Montau (632m). El terme pertanyent gairebé en la seva totalitat a la conca de les Rieres del Garraf, està solcat per la riera de Begues, la riera de 
Torrelles i la Riera de Salom(est a oest), entre molts altres petits cursos fluvials. 

La població de Begues és de 6.830 habitants (IDESCAT, 2017), repartits entre el poble de Begues, cap municipal i situat al nord del terme, el raval de Santa Eulàlia, els masos 
de l’Alzinar, Can Sadurní i Can Barreres, i nombroses urbanitzacions, com Cal Viudo, amb el veïnat de Ca n'Enfruns, la Barceloneta, la Bassa Blanca, amb el barri de la 
Rectoria, la Costeta, el Mas Ferrer, Bonsolei, Begues Parc i el Mas Pasqual.  

Al terme municipal de Begues s’hi accedeix a través de la carretera BV-2041 i la BV-2411, que creua la meitat septentrional del municipi i alhora part de l'àrea urbana de est 
a oest, i connecten amb els municipis veïns de Gavà i Avinyonet del Penedès respectivament. La carretera BV-2411 transcorre per part de l'antic traçat del camí Ral que 
comunicava Barcelona amb Tarragona. 

 

Imatge 2. Plànol de la situació de l’àmbit de modificació en el terme municipal  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 

L’àmbit objecte de la MPPGO es situa al  nucli de Begues i ocupa una superfície total de 17.064 m2,  comprèn el conjunt històric consolidat del nucli antic del barri de la 
Rectoria, que està format pel sector definit al PGO com Pla Especial La Rectoria, el carrer de la Rectoria (antic camí de l’església) des de l’Avinguda Torres Vilaró fins al carrer 
de Menorca, així com per totes aquelles finques urbanes situades al seu voltant acabant de conformar el conjunt. 
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Imatge 3. Fotografia de l’església de Sant Cristòfol dins l’àmbit de la MPPGO   

 
 

Imatge 4. Ortofotoimatge de l’àmbit de la modificació  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICC 

 

2.2. MEDI FÍSIC 

CLIMA 

El municipi de Begues s’ubica en un altiplà envoltat de muntanyes que li confereixen trets diferencials enfront els altres municipis de la comarca. Així doncs tot i la 
proximitat del la mediterrània, a uns 7km, les muntanyes que envolten el terme n’impedeixen la seva funció termoreguladora. Les caracteristiques d’ubicació situen el clima 
de Begues en el domini climàtic Mediterrani Subhumit, presentant temperatures mínimes baixes i més acusades a l’hivern. 

La temperatura mitjana anual oscil·la entre 13 i 15ºC. A l’hivern les temperatures mitjanes es situen al voltant dels 8ºC, mentre que als estius estaria entre els 20 i 22ºC. Es 
caracteritza per uns estius calorosos i uns hiverns més aviat freds. 

La precipitació presenta un règim pluviomètric TPHE, essent doncs la època de majors precipitacions la tardor (200-220mm) amb els màxims pluviomètrics a l’octubre, 
mentre que a l’estiu té lloc el mínim de precipitacions (100-120mm) essent especialment sec el mes de juliol. La precipitació mitjana anual es mou entre els 600-650mm a 
gairebé tot el territori, exceptuant la franja de les Muntanyes de l’Ordal on les precipitacions anuals oscil·len entre els 700-750mm. 

El vent al municipi en general no és intens, donat que la orografia del territori li confereix una certa protecció enfront les ventades. Tot i així de tant en tan es poden donar 
forte ventades que es concentren en petites àrees, i que es presenten associades a línies de tempesta que es donen a la plana. 

RELLEU I GEOMORFOLOGIA 

El relleu del municipi és força marcat, degut a les nombroses serres que conformen el seu territori. La riera de Begues, que recorre el municipi d’est a oest a tocar del nucli 
urbà, forma una vall.  

L’àrea més planera del territori s’ubica en una franja al nord, on es localitzen les àrees urbanes del terme. El punt més elevat del municipi és el Montau (632msnm.) i es 
situa a l’extrem nord-oest. La meitat sud del terme està format per nombroses serres que formen part dels contraforts nord-occidentals del Massís del Garraf. Al nord-est el 
terme limita amb les Muntanyes de l’Ordal.  

L’àmbit de modificació es localitza al nucli urbà de Begues, al barri de la Rectoria, ubicat en una àrea planera coneguda com el Pla del Rector. La cota d’aquest àmbit es situa 
aproximadament entre els 395 i els 400m. 

El pendent és lleugerament descendent en direcció nord-est a sud-oest, i pràcticament en tot l’àmbit de la modificació els pendents són inferiors al 10%. El pendent tan sols 
supera el 20% en punts molt concrets de l'àmbit pels talussos de la vialitat existent del carrer de la Rectoria en el límit de determinades parcel·les. 
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Imatge 5. Plànol de model digital del terreny de l’àmbit 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 

 

Imatge 6. Plànol de pendents de l’àmbit 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC (MDE 2x2) 

 

GEOLOGIA 

La Serralada Litoral, en aquesta àrea, està caracteritzada per un basament del període Paleozoic format per materials d’estructura laminar, que afloren a la carretera de 
Gavà a Begues, amb alternança dels nivells calcaris amb gresos, conglomerats i argil·lites de tons vermells i una sèrie massiva de calcàries i dolomites molt carstificades. 

La riera de Begues, que recorre el municipi d’est a oest forma una vall anomenada poljé de Begues, resultat de la superposició de l’erosió càrstica i de l’estructura tectònica. 
El poljé es una depressió tancada en relleu càrstic i de vores abruptes que presenta un fons pla recobert de terra de descalcificació i de grans dimensions, que drena 
subterràniament. 

Si ens fixem amb la geologia, dins de l’àmbit de la modificació puntual s'hi localitzen materials geològics del període quaternari, concretament:  

QPg3: Graves, llims i argiles. Edat Cenozoic. Període Quaternari. 
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Imatge 7. Plànol dels materials geològics de l’àmbit  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS 

 

HIDROLOGIA 

Begues es situa majoritàriament dins la conca principal de les Rieres del Garraf, exceptuant l’extrem nord-est (Muntanyes de l’Ordal) que pertany a la conca del Llobregat. 
En general el municipi està marcat pel transcurs de nombrosos cursos fluvials. A menor escala la hidrologia municipal està definida al nord per la conca de la Riera de 
Begues, exceptuant l’extrem est que vessa les seves aigües a la riera de Torelles i a la riera de Salom, i al sud per la conca de la riera de Jafre, amb nombrosos torrents, 
rieres i fondos de vall que tributen a la riera que li dona nom. Tant la riera de Begues com la de Jafre al seu tram final s’uneixen a la riera de Ribes, al terme municipal de 
Sant Pere de Ribes. 

La riera de Begues neix al sud de l’àmbit de la modificació puntual, a la collada que porta el mateix nom a uns 400m d’altitud, i transcorre a uns 250m al sud-oest de l’àmbit 
a l’altre costat de la BV-2041. Travessa el nucli de Begues, on rep per la dreta les aigües del Torrent de la Clota, continuant el seu recorregut cap a Olesa de Bonesvalls on 
rep les aigües de la Riera d’Oleseta el seu tributari principal, rebent pel camí les aigües de nombrosos cursos tributaris (Torrent de Can Sadurní, de la Maçana, etc.). Al seu 
tram final la riera s’uneix a la Riera de Ribes, al terme municipal de Sant Pere de Ribes.  

A l'interior de l'àmbit discorre un canal de recollida d'aigües, que va des del carrer de la Rectoria, entre la façana posterior de les cases del carrer de Sant Cristòfol i algunes 
finques. La seva ubicació ha estat grafiada als plànols de la MPPGO P02 Qualificacions urbanístiques proposades i P03 Ordenació de volums proposada, elaborats per la 
Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El terme municipal de Begues, i l’àmbit de la modificació puntual, es situa en la massa d’aigua subterrània 23.Garraf, on hi predominen els aqüífers lliures, i la tipologia 
litològica dominant és carbonatat, la massa pateix un risc important d’intrusió salina; també és una massa d’aigua amb pressió de contaminants i impacte químic elevat, 
concentracions de nitrats, clorurs i sulfatats importants. Segons l’informe de l’ACA de valoració de l’estat quantitativa de les masses d’aigua subterrànies (MAS) de 
setembre de 2016, l’estat quantitatiu de la massa d’aigua subterrània Garraf és bona (amb incertesa), el “test balanç” compleix i el “test d’intrusió marina” compleix (amb 
incertesa): 

Taula 1. Valoració estat quantitatiu 

 

 
Font: Informe de la valoració de l’estat quantitatiu de les MAS (2016)- ACA 

 

L’àmbit no afecta a cap aqüífer protegit segons el Decret 328/1988, d’11 d’octubre. El municipi tampoc es troba inclòs dins les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats (Decret 283/1998, de 21 d’octubre, i el Decret 476/2004, de 28 de desembre). 
 

2.3. MEDI NATURAL 

HÀBITATS I COMUNITATS VEGETALS 

La vegetació natural del terme municipal és eminentment mediterrània, amb predomini de brolla arbrada de romaní i bruc d’hivern. Les masses forestals estan dominades 
pel pi blanc (Pinus halepensis).  

Com s’observa al plànol següent, segons la cartografia d’Hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat, els hàbitats present dins l’àmbit de la modificació puntual són 
principalment les àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació (86b), i en menor quantitat els Conreus abandonats (87a). 
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Imatge 8. Plànol d’hàbitats a l’àmbit de la modificació  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS 

Actualment a l’àmbit de la MPPGO hi són presents nombrosos peus arboris i espècies vegetals propis d’espais enjardinats, tant en les nombroses finques particulars com en 
l’espai públic. La vegetació que hi ha a l’interior de les finques privades és parcialment visible a peu de carrer, s’observen peus arboris d’àlbers (Populus alba), plataners 
(Platanus x hispanica), oliveres (Olea europaea), llorers (Laurus nobilis) i fruiters diversos. Als espais públics de l’àmbit, la vegetació es disposa en grups, preferentment als 
marges i costats de tanques i edificacions. Destaca per la seva predominança la morera (Morus alba) resseguint l’inici del carrer de la rectoria, continuant pel mateix vial en 
direcció a la plaça de l’església es localitzen a la dreta alguns plàtans i algunes moreres, continuant pel carrer de la rectoria al cantó de l’església de Sant Cristòfol trobem 
alguns àlbers.  

 

Imatge 9. Fotografia de la vegetació de l’entorn de l’àmbit 
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Imatge 10. Fotografies de la vegetació de l’interior de l’àmbit de modificació  

  
 

 

A l’interior de les parcel·les privades destaca la presència d’algunes espècies de vegetació al·lòctona: el negundo (Acer negundo), l’atzavara (Agave americana), la robínia 
(Robinia pseudoacacia), la glicina (Wisteria sinensis), el ginkgo (Ginkgo biloba), i la catalpa (Catalpa sp.). Algunes d’elles com la robínia, l’atzavara i el negundo són de 
caràcter invasor a  Catalunya (EXOCAT). També als marges de la carretera s’han localitzat espècies al·lòctones com la canya (Arundo donax). 

 

Imatge 11. Fotografies de la vegetació al·lòctona dins l’àmbit 

  

  

 

FAUNA 

La fauna del municipi de Begues a grans trets es pot classificar en 5 tipologies diferents: ambient forestal, ambients oberts o agrícoles, ambient de ribera, ambients 
cavernícoles i del medi antròpic. En general el municipi presenta una gran riquesa i diversitat faunística, donat que gran part del seu territori forma part de la Xarxa Natura 
2000 Serres del Litoral Central i la presència de grans espais forestals.  

L’àmbit de la modificació puntual no s'ubica en cap espai LIC ni ZEPA, i es localitza en espais humanitzats i transformats, així doncs la fauna predominant és la pròpia 
d’ambients antropitzats, i pel fet d'estar a tocar de sòl no urbanitzat i molt pròxim a conreus, hi pot haver incursions d’espècies d’espais oberts o agrícoles de l’entorn. 

Els rèptils més comuns que poden observar-se a l'interior de l'àmbit són el dragó comú (Tarentola mauretanica) o la sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis). D'entre 
els ocells d'ambients urbans  amb major presència es pot trobar el tudó (Columba palumbus), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), el falciot negre (Apus apus), el 
ballester (Apus melba), l'oreneta vulgar (Hirundo rustic), l'oreneta cuablanca (Delichon urbicum), la cuereta blanca (Motacilla alba), el pit-roig (Erithacus rubecula), el tallarol 
de casquet (Sylvia atricapilla), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), la mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), la 
mallerenga carbonera (Parus major), la garsa (Pica pica), el pardal comú (Passer domesticus), el verdum (Carduelis chloris), la cadernera (Carduelis carduelis), el gafarró 
(Serinus serinus), el tord (Turdus philomelos), la merla (Turdus merula), l'estornell (Sturnus vulgaris). També podria ser possible la presència del xot (Otus scops) a l'àmbit, 
donat que es tracta d'una espècie que no defuig els jardins. A les zones de conreus properes, però fora de l'àmbit s'hi podria trobar la perdiu roja (Alectoris rufa), el xoriguer 
(Falco tinnunculus), el bitxac comú (Saxicola rubicola) i el gratapalles (Emberiza cirlus). 

Dins el grup de mamífers en l'ambient urbà el més destacable és la presència de gats i gossos, tant domèstics com assilvestrats, així com incursions esporàdiques de petits 
micromamífers tals com ratolins. A l’entorn, espais més agrícoles, poden fer aparició mamífers de majors dimensions i que aprofitin els conreus com a punt d'alimentació 
(conills, guineus, senglars, etc.). 

Gairebé la totalitat del municipi, exceptuant una petita àrea a l'extrem est, forma part d'una àrea d'interès faunístic i florístic (11987), aquesta àrea de grans dimensions 
s'estén des de l'Alt Camp fins al Vallès Oriental. 

Tot el terme municipal està classificat com a Zona de protecció per a l'avifauna per la reducció dels riscos d'electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques d'alta tensió. 

 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Els connectors ecològics permeten el manteniment de les característiques de les zones preservades a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la 
recolonització de noves àrees perifèriques (efecte-reserva), els moviments periòdics o estacionals, l’increment de la zona de campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt 
del territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat biològica i l’harmonia estètica del paisatge.  
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En termes generals, hi ha dos tipus principals de connectors: els lineals, que es corresponen amb les estructures considerades connectors per excel·lència, els cursos d’aigua 
ja siguin permanents o estacionals; i, d’altra banda, els no lineals, que corresponen a àrees més o menys extenses entre els espais d’interès natural que en connecten dos o 
més per juxtaposició.  

El Pla Territorial metropolità de Barcelona, aprovat en data 20 d’abril de 2010, en la seva documentació ambiental determina la connectivitat del territori i en l’Annex II de 
l’ISA “Estudi de detall dels punts crítics per a la connectivitat ecològica de la Regió Metropolitana de Barcelona” n’analitza els punts crítics. El municipi de Begues presenta a 
grans trets una connectivitat territorial elevada, a l'oest del terme existeix un espai de connexió entre el PEIN del Massís del Garraf i el PEIN Muntanyes de l'Ordal. Aquesta 
connectivitat es veu interrompuda per la presència del sòl urbà i les vies de comunicació, tot i que no es detecta cap punt crític per a la connectivitat. 

L'àmbit de la modificació puntual es correspon a un sòl urbà, envoltat de camps de conreu en desús a est i oest, i que limita al sud amb l'Avinguda Torres Vilaró que 
transcorre paral·lela a la carretera BV-2041, carreteres que dificulta la connectivitat ecològica. Actualment l'àmbit no es pot considerar un espai d'elevat interès connector, 
per tractar-se de sòl urbà i on la connectivitat ha estat fragmentada, però és un espai de pas entre els espais naturals existents al nord (Muntanyes de l’Ordal) i al sud 
(Massís del Garraf), els sòls no urbanitzables de l’entorn són els de major interès connector per la fauna. 

 

ESPAIS NATURALS PROTEGITS (PEIN, PN, RN, XARXA NATURA 2000, ETC.) 

Dins el terme municipal de Begues es localitzen diferents espais naturals protegits pel PEIN (Decret 328/1992) i la Xarxa Natura 2000 (Directiva hàbitats –Directiva 
92/43/CEE del Consell, de 21 de març de 1992, modificació per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre), cap d’ells dins l’àmbit de la modificació puntual. 

Els espais naturals protegits pel PEIN més propers són: a uns 300m de distància al sud l'EIN Massís del Garraf i a poc més d'un km al nord l’EIN Muntanyes de l'Ordal, 
ambdós formen també part de l'espai Serres del litoral central de la Xarxa Natura 2000 (ES5110013. Serres del Litoral Central). 

A uns 300m al sud-est de l'àmbit es localitza la geozona 347. Eramprunyà - la Desfeta, de l’inventari de patrimoni geològic de Catalunya. 

 

Imatge 12: Plànol dels espais naturals protegits al municipi 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS 

 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

En el municipi de Begues es localitzen comunitats i entorns naturals considerats com a hàbitats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del 
Consell, de 21 de març de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres, modificada per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 
d’octubre, per la que s’adapta al progrés científic i tècnic la directiva 92/43/CEE).  

Segons la Cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’àmbit de la 
modificació puntual no es localitzen HIC, tot i que al sud de l'àmbit a l'altra banda de la carretera BV-2041 i a escassos 30m es troba l'HIC  Pinedes mediterrànies (9540), i a 
uns 400m a l'est l'HIC Alzinars i carrascars (9340), ambdós no prioritaris. Aquests hàbitats existents a l’entorn de l’àmbit no es preveu que resultin afectats per la MPPGO. 
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Imatge 13: Plànol dels hàbitats d'interès comunitari entorn l’àmbit 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTS 

 
 

2.4. ÀREES DE RISC  

RISC SÍSMIC 

En el Pla especial d’emergències sísmiques de Catalunya (SISMICAT) s’ha elaborat un mapa de zones sísmiques per a un sòl de tipus mitjà, a on es determinen àrees del 
territori en funció de la seva perillositat sísmica. 

El municipi de Begues s’ubica en una zona d’intensitat de risc sísmic (MSK) VI, i no supera el llindar d'intensitat ni danys, motiu pel qual no està obligat a la redacció d'un Pla 
d’Actuació Municipal (PAM).  

Qualsevol nova edificacions al municipi haurà de complir amb el que digui la normativa referent a construccions sismoresistents en el Reial Decret 997/2002, de 27 de 
setembre, per la qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02).  

RISC D’INUNDABILITAT 

La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant dels rius. Des del punt de vista merament hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen les aigües generades a la 
seva conca i les transporten fins a la desembocadura, bé a un altra llera de major ordre, o bé directament al mar. 

Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, que més impacte per la seva freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de 
rius i rieres i per negament de punts baixos del territori i dels nuclis urbans. L’efecte de qualsevol avinguda o inundació extraordinària és conseqüència de la combinació de 
la magnitud del fenomen meteorològic i hidrològic (factor de perill) i del valor dels elements del territori i de la magnitud de la població afectada (vulnerabilitat). 

 

D’acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elabora estudis hidrològics i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la 
planificació del territori i en el disseny i establiment de les mesures de protecció de les persones i els seus béns. La Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de les conques del 
Garraf, que té per objecte zonificar l’espai fluvial a les conques de les rieres del Garraf i determinar les zones inundables de períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. La PEF 
no ha delimitat les zones inundables en el curs d’aigua més proper a l’àmbit d’estudi, riera de Begues, tot i que el grafia com a zona potencialment inundable 
geomorfològicament. 
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Imatge 14: Plànol del risc d'inundabilitat a l'àmbit de la modificació 

 

Font: Elaboració pròpia amb base de dades de PEF conques de les rieres del Garraf (ACA). 

 

D’altra banda, també cal tenir en compte el Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI), aprovats per Acord GOV/118/2017, que 
disposa de mapes de perill i risc d’inundacions, té com objectiu aconseguir que no s‘incrementi el risc d'inundació existent actualment i que es redueixi aquest risc, tant com 
es pugui, en aquelles àrees amb risc potencial significatiu d’inundacions. El PGRI també contempla objectius particulars per a cada ARPSI en funció de les característiques i 
les problemàtiques concretes, pels que objectius particulars per ARPSI de la conca de les conques de les rieres del Garraf: 

• Disminuir els danys en els nuclis urbans dels trams baixos i compensar danys en zones agrícoles de les planes. 

• Millorar les alertes primerenques meteorològiques en situacions de règim torrencial i comportament ràpid, promovent així mateix els SAPI. 

• Evitar noves impermeabilitzacions significatives. 

• Evitar noves urbanitzacions en zones inundables en nuclis litorals i especialment en Viladecans, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú. 

• Protecció estructural davant inundacions als torrents de la zona Vilanova-Cubelles. 

• Incrementar les assegurances agràries. 

• Millorar el drenatge urbà. 

L'àmbit de la modificació puntual no està afectat per cap espai de perill o risc d'inundabilitat del PGRI, però cal tenir en compte els objectius particulars definits per la conca. 

 

RISC D’INCENDI FORESTAL 

El fenomen dels focs és un element molt freqüent a la regió mediterrània i actualment està molt influït per l’activitat humana. Els incendis s’han anat repetint a les nostres 
contrades des d’antic i s’han vist incrementats a mesura que s’ha anat abandonant el camp i les pràctiques agrícoles.  

Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el municipi de Begues està declarat zona d'alt risc d'incendi 
forestal. D’acord el mapa de protecció civil de Catalunya, el municipi presenta un perill alt i una vulnerabilitat molt alta risc d’incendi forestal, i està obligat a redactar el Pla 
d'actuació municipal pel risc d’incendi forestal (INFOCAT), que va ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 25 d'abril del 2006 i actualment està 
pendent de revisió. 

El mapa bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de Territori i Sostenibilitat, indica que les masses forestals pròximes a l’àmbit de la modificació puntual presenta un 
risc d’incendi alt, tot i que a l'interior de l'àmbit el risc és baix. 
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Imatge 15: Plànol del risc d’incendi forestal a la zona  

 

Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTS 

 

Caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal, segons la legislació vigent al respecte (DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i el Decret 123/2005, de 14 de juny).  

 

RISC GEOLÒGIC 

Segons les dades de risc geològic que poden consultar-se en el Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la Diputació de Barcelona (SITxell), a grans 
trets els risc d'erosionabilitat al municipi és inapreciable en les àrees urbanes, i baix en la major part del municipi, tan sòls existeixen unes petites àrees amb riscos mitjos o 
alts; pel que fa al risc geològic gravitatori existeix risc de caiguda de roques a les zones amb major pendent, i risc d'esllavissaments en petites àrees disperses.  

A l'àmbit de la MPPGO no existeix risc geològic potencial, en concret la erosionabilitat potencial de la zona és inapreciable i tampoc no existeix risc geològic gravitatori 
potencial, segons informació del SITxell. No es constaten pendents elevats ni unitats geològiques susceptibles a l’erosió, pel que no es preveu un risc geològic. 

 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

La qualitat de l’aire s’expressa per l’absència o presència de contaminants i es quantifica per el nivell d’immissió: concentració dels contaminants existents en l’aire, 
mesurats per les estacions manuals i automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es 
defineixen com a porcions del territori amb una qualitat de l’aire similar en tots els seus punts, aquesta delimitació es va realitzar pel compliment de la legislació europea en 
matèria de qualitat atmosfèrica i per a dur un control i seguiment de la qualitat de l’aire a Catalunya.  

El municipi de Begues es situa a la zona de qualitat de l’aire 3.Penedès - Garraf, segons Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
En el municipi de Begues no hi ha presència de grans activitats industrials, i les industries existents correspondrien a la tipologia C (Instal·lacions de neteja en sec, 
destil·leries d’alcohol i fabricació d’aiguardents, asserratge de la fusta, envasatge d’aerosols…) 

En aquesta ZQA hi ha 22 estacions de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica, una d'elles ubicada a la guarderia de Begues (aprox. a 1 Km. de 
distància de l’àmbit). Segons l’últim resum anual de balanç de qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya (any 2016), a la zona 3. Penedès - Garraf tan sols s'ha superat 
el valor objectiu per a la protecció de la vegetació en un punt de Vilafranca del Penedès i per tant a grans trets es compleixen els objectius de qualitat establerts per la 
normativa vigent. D'altra banda es pot constatar que el municipi no presenta problemes pel que fa a contaminants atmosfèrics i que presenta una bona qualitat de l'aire. 

 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

En l’article 17 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos, s’indica que qualsevol infraestructura de transport, instal·lació, maquinària, projecte de construcció, comportament, o activitat de caràcter públic o 
privat cal que compleixi amb els objectius de qualitat acústica que siguin d’aplicació en les corresponents zones acústiques i/o prevegi les mesures necessàries per al seu 
compliment. 

A través dels mapes de capacitat acústica municipal, s’estableixen els nivells d’immissió a les zones urbanes, nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, 
mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat acústica. Els mapes acústics zonifiquen el territori, d’acord amb el que 
estableix el Decret 245/2005, de 8 de novembre, que desenvolupa Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica: 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A). 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B). 

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C). 

d) Zones de soroll. Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim o aeri. 

e) Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica, les àrees en què per les seves singularitats 
característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial. Tenen aquesta consideració: 

Aquelles àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000, grans recorreguts o altres espais protegits 
que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica per conservar-ne els valors. 

Aquelles àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica. 

f) Zones acústiques de règim especial (ZARE). Es poden declarar zones acústiques de règim especial (ZARE) aquelles àrees en què se sobrepassin els valors límit d’immissió en l’ambient 
exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, en qualsevol dels índexs d’emissió de soroll Ld, Le i Ln, dues vegades a la setmana, durant dues setmanes 
consecutives o tres d’alternes, dins el termini d’un mes. 
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El municipi de Begues va aprovar el 25 d'octubre del 2000 la modificació de la seva Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. També disposa del Mapa de Capacitat 
Acústica del Municipi aprovat definitivament el 6 de febrer de 2013. En aquest plànol de capacitat acústica municipal, l’àmbit de la modificació es classifica principalment 
com zona de sensibilitat acústica alta, per tractar-se d’una zona residencial; l’espai més pròxim a la carretera BV-2041, incloent el tram inicial del carrer de la Rectoria i la 
façana de les edificacions a tocar de l'Avinguda Torres Vilaró, presenten una sensibilitat acústica moderada, per la influència sonora del trànsit de la carretera.  

Imatge 16: Mapa de capacitat acústica de l'àmbit al municipi de Begues  

 

 
Font: Mapa de Capacitat acústica. Ajuntament de Begues 

S’haurà de donar compliment al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n’adapten els annexos, tota nova construcció cal que compleixi amb els objectius de qualitat acústica que siguin d’aplicació en les corresponents zones 
acústiques i/o prevegi les mesures necessàries per al seu compliment. L’article 38 del Decret 176/2009, estableix com a objectiu de qualitat acústica del territori la no-
superació dels valors límit d’immissió que estableixen les taules de l’annex A del Decret. Qualsevol actuació al medi, haurà de complir amb legislació vigent i no superar els 
objectius acústics fixats per la normativa d’aplicació. 

 

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es classifica 
el territori municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: 

Zones de protecció màxima(E1): comprèn el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), els espais naturals de protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais corresponents al 
punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els ajuntaments han proposat per augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.  

Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els 
espais en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.  

Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la planificació urbanística, excepte el territori que a conseqüència de les propostes dels ajuntaments, 
disposa d'una protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del sòl urbà.  

Zones de protecció menor(E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els 
ajuntaments han proposat amb una menor protecció i el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat.  

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi 
ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Donat que l’àmbit de la present modificació puntual correspon a sòl urbà i urbanitzable pel planejament vigent, 
aquest és una zona de protecció moderada (E3), envoltada d'una zona de protecció lumínica alta (E2) per ser sòl no urbanitzable.  
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Imatge 17. Plànol de les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a l’àmbit  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades ICGC i DTiS 

 

S'haurà de complir amb la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, aquesta legislació té com a finalitat la regulació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir tant com sigui possible la claror natural 
del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar l’eficiència del procés, cosa que 
comportarà l’estalvi d’energia i de recursos naturals.   En la instal·lació de l’enllumenat exterior de l’àmbit s’haurà de complir amb les determinacions del Decret 190/2015 i 
les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07, per evitar incidències sobre medi nocturn i reduir consum energètic. 

 

2.5. MEDI HUMÀ  

POBLACIÓ I POBLAMENT 

La població de Begues és de 6.830 persones (IDESCAT 2017) amb una densitat de 135,4 hab/km2. La població ha mantingut una tendència ascendent des del 1998 fins 
l'actualitat, tot i que en els últims set anys aquest creixement s'ha vist alentit. Es pot dir que des del 1998 (3.580 habitants) la població al municipi gairebé s'ha duplicat. 

Imatge 18. Gràfic de l’evolució de la població de Begues. Període 1998-2017  

 
Font: IDESCAT 

El creixement de la població és el resultat del creixement vegetatiu net (natalitat menys mortalitat) més el saldo migratori net (immigració menys emigració), d’un territori 
determinat al llarg d’un període de temps. En aquest context, segons les dades extretes de l'IDESCAT durant el període 2001-2011 es va experimentar un creixement natural 
força gran (6,37‰), per sobre de la comarca i gairebé el doble que el de Catalunya. El saldo migratori (25,65‰)al municipi va ser molt elevat també durant el període 
propiciant una taxa de creixement total (32,02‰) elevat i que gairebé duplica la taxa de Catalunya. 

 

Taula 2. Creixement de la població, mitjana anual 2001 – 2011 (taxes per mil habitants). 

 Naixements  Defuncions  Creix. natural  Saldo migratori Creixement total 

Begues 11,68 5,31 6,37 25,65 32,02 

Baix Llobregat 12,63 6,79 5,84 8,72 14,56 

Catalunya 11,54 8,50 3,04 13,94 16,98 

Font: Diputació de Barcelona 

El nombre d’habitatges existents al municipi és de 2.906 (IDESCAT any 2011), majoritàriament primeres residències. El municipi de Begues no presenta  gairebé població 
estacional, fet que s'extreu de l'indicador ETCA que per al municipi és de -756, i que concorda amb els pocs allotjaments turístics existent, 1 hotel rural i 6 habitatges d'ús 
turístic. 

74



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
MP núm 25 DEL PGO DE BEGUES, a l'entorn de l'Església de Sant Cristòfol de la Rectoria (BAIX LLOBREGAT) 

 

                      14 

Taula 3. Habitatges i tipus al municipi. Any 2011 (%) 

 Principals Secundàries Buides Núm. Totals 

Begues 77,87 13,15 8,98 2.906 

Baix Llobregat 85,42 5,64 8.94 350.889 

Catalunya 76,2 12,2 11,6 3.863.381 

Font: IDESCAT 

 

La població del municipi està repartida en les diferents entitats poblacions del terme i masies disperses pel territori (el raval de Santa Eulàlia, els masos de l’Alzinar, Can 
Sadurní i Can Barreres, i nombroses urbanitzacions, com Cal Viudo, amb el veïnat de Ca n'Enfruns, la Barceloneta, la Bassa Blanca, el barri de la Rectoria, la Costeta, el Mas 
Ferrer, Bonsolei, Begues Parc i el Mas Pasqual), però on es concentra la major part de la població és al nucli de Begues.  

 

Taula 4. Habitants de les unitats de població al municipi. Any 2017 

 Habitants % 

La Barceloneta 1202 17,6% 

Bartró 10 0,1% 

La Bassa Blanca 79 1,2% 

Begues 2785 40,8% 

Bon Solei 127 1,9% 

Cal Viudo 106 1,6% 

Ca n’Amell 76 1,1% 

La Costeta 176 2,6% 

Raval Sant Martí 134 2,0% 

La Rectoria 156 2,3% 

Santa Eulàlia 435 6,4% 

Bon Solei II 98 1,4% 

Can Sadurní 100 1,5% 

Disseminat 97 1,4% 

Begues Parc 982 14,4% 

Mas Ferrer 267 3,9% 

TOTAL 6.830  

Font: IDESCAT 

El Barri de La Rectoria del nucli de Begues, on es situa l’àmbit de la MPPGO, està format per cases situades a l’entorn de l’antiga església de Sant Cristòfol i el camí (ara 
carrer) de la Rectoria, origen del barri. En posterioritat es van anar construint edificacions als nous carrers urbanitzats del barri, com el carrer Mallorca. Aquest barri 
quedarà integrat en un futur al nucli urbà de Begues quan es desenvolupin els dos plans parcials que hi ha a la zona previstos pel planejament vigent. Actualment a l’àmbit 
es localitzen parcel·les amb edificacions aïllades, amb edificacions entre mitgeres, amb construccions auxiliars i solars sense edificar.  

A la memòria urbanística de la modificació es descriuen les diferents tipologies d’edificacions i principals característiques de la urbanització del barri, així com les 
construccions existents que tenen un interès patrimonial i històric. 

 

Imatge 19. Fotografia de les edificacions de l’àmbit 

  
 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

L’economia del municipi està totalment basada en el sector serveis, com es pot observar a la taula següent:  

Taula 5. Valor afegir brut (VAB). Base 2010. Per sectors (%). Any 2014 

Àrea Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Begues 0,2 9,5 7,4 82,90 

Baix Llobregat 0,1 22,7 4,3 72,9 

Catalunya 1,0 19,7 4,7 74,6 

Font: IDESCAT 

Les dades d'ocupació al municipi i a la comarca marquen també una clara tendència a la terciarització de l'economia, essent el sector serveis el de major número d'ocupats. 

Taula 6: Comparativa d’ocupació (assalariats i autònoms) de la població segons l’activitat. 2017 (3r i 4t trimestre) (%) 

 
Agricultura Indústria Construcció Serveis 

3r tr. 4n tr. 3r tr. 4 tr. 3r tr. 4 tr. 3r tr. 4 tr. 

Begures 1,42 1,31 11,30 11,26 9,80 10,25 77,47 77,18 

Baix Llobregat 0,19 0,18 17,05 16,98 7,41 7,38 75,35 75,45 

Font: Informació estadística local. Diputació de Barcelona 

A l’àmbit de modificació hi domina un ús residencial, però es localitza alguna edificació amb activitat economia, com  el restaurant Cal Paulo, al peu de l’Avinguda Torres 
Vilaró. 
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Imatge 20. Fotografia d’edificacions amb activitats econòmiques a l’àmbit 

 
 

USOS DEL SÒL 

La major part del municipi de Begues es troba cobert per vegetació natural de diversa tipologia: boscos de ribera, masses forestals, matollars, etc. El sòl urbà o urbanitzable 
del municipi correspon aproximadament al 7,6% de la superfície del terme municipal i es concentra en una franja al nord del terme. 

Dins de l'àmbit de la modificació puntual els usos són eminentment urbans, propis de nuclis rurals. Els terrenys de l’entorn de l’àmbit de La Rectoria són actualment 
agrícoles. És un barri residencial, i hi destaca la presència de l'equipament religiós de l'Església de Sant Cristòfol. La majoria de les edificacions existents disposen de 
parcel·la enjardinada i hortes, així com tanques de diferent tipologia i coloració i acabats de façana diversa. Pel que als sòls qualificats d’espais verds lliures, es correspon a 
la plaça de l'església, la placeta (al inici del carrer Rectoria des de l'Avinguda Torres Vilaró), i el jardí de la rectoria qualificat pel planejament com verd privat.  

A l'interior de l'àmbit hi són presents diversos elements com els canals de drentage que recullen les aigües dels camps de l'entorn i servituds de pas d'accés a finques.  

No tots els sòls de l’àmbit de modificació són impermeables, hi ha espais no edificats amb horta o jardins que conserven els terrenys permeables, així com diferents 
paviments en els vials que en alguns casos també permeten la filtració de l’aigua al sòl. 

 

Imatge 21. Fotografia dels usos actuals de l'àmbit 

 

 

PAISATGE 

El paisatge deriva de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen i l’activitat antròpica. El paisatge és el conjunt d’elements i funcions que, per la seva 
naturalesa i disposició, donen a cada territori un aspecte determinat. 

L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de subjectivitat, tanmateix s’intentarà abordar el seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels 
paràmetres que millor defineixen l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat. Entenem per paisatge tot allò que hom percep quan mira 
el seu entorn, és per tant un anàlisi força subjectiu, ja que dependrà, en gran part, del grau de sensibilitat de l’observador, de les connotacions perceptives i dels lligams 
efectius entre l’observador i el paisatge. 

El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l'Observatori del Paisatge, aprovat definitivament el 11 de desembre de 2014, divideix el 
territori en diferents unitats de paisatge. El municipi de Begues es troba entre dos unitats de paisatge: 5.Garraf i 6.Muntanyes de l'Ordal. L’àmbit de la MPPGO es situa a la 
unitat de paisatge 5.Garraf. 

 

Imatge 22. Plànol de les unitats de paisatge, segons Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
Font: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona– Observatori del Paisatge 

Barri de la Rectoria     
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En la fitxa de la unitat que forma part del Catàleg, es defineixen els trets distintius i els principals valors en el paisatge. També es defineix el paisatge actual, la dinàmica del 
paisatge i la seva possible evolució, i acaba realitzant una avaluació del paisatge on determina debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. En base a tot l’exposa’t 
defineix objectius de qualitat paisatgística (que s’inclouen en les Directrius de Paisatge del PTMB) i proposa mesures (criteris) i accions per assolir els objectius de qualitat 
paisatgística. 

En general la unitat del Garraf es caracteritza per la baixa densitat poblacional, així com per les petites dimensions dels nuclis urbans tradicionals, en aquest territori la 
presència de infraestructures també és molt baixa. Aquest és el cas de Begues que presenta una baixa densitat i una tipologia unifamiliar aïllada, amb urbanitzacions 
construïdes separadament dels nuclis antics. El plànol dels valors del paisatge de la unitat paisatgística, classifica a l'àmbit de la modificació puntual com a valor històric pel 
nucli antic del Barri de la Rectoria. 

Entre les propostes i accions dirigits a la gestió establertes en la fitxa de la unitat de paisatge hi ha una proposta que afecta a la integració paisatgística de les urbanitzacions 
de la Rectoria de Begues: "5.7. Promoure la millora de la integració paisatgística de les urbanitzacions la Rectoria i la Bassa Blanca (Begues), mitjançant l’ús de cromatismes 
adequats, la unificació de les tanques quant a color, forma i dimensió i la utilització de vegetació autòctona per a l’enjardinament". 

Com s’ha comentat anteriorment, el paisatge dominant a l’àmbit de la MPPGO és el d’un paisatge urbà de caràcter rural, amb edificacions baixes de tipologia diversa en 
quan a materials i colors, moltes d'elles amb d'espais verds privats enjardinats. 

 

Imatge 23. Fotografia del paisatge urbà de caràcter rural de l’àmbit  

 
 

 

 

El carrer de la Rectoria discorre, fins a arribar a la plaça de l’església, entre una zona d’horts a un costat i un canal de drenatge a l’altre, amb una sèrie de moreres i àlbers al 
seu llarg, creant una imatge d’entrada al nucli històric de la Rectoria de gran interès ambiental i paisatgístic. 

 

Imatge 24. Fotografia del paisatge al C/ de la Rectoria (sentit sud, amb els àlbers a l’esquerra del vial) 

 

 

El paisatge es caracteritza, en base a tres nivells de qualitat: 

a) Visibilitat (qualitat primària): fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona determinada. Seria l’efecte que sobre l’observador té el territori analitzat a 
partir de la seva percepció mitjançant els sentits. 

Pel que fa la visibilitat, l’àmbit és mitjanament visible perquè té un relleu força planer amb absència d’elements construïts d’envergadura que obstaculitzin la visió del nucli, 
però la vegetació arbòria existent en vials i jardins de l’àmbit i masses forestals de l’entorn, apantallen l’espai construït i en dificulten la visió des dels principals punts 
d’observació de l’entorn. Des del barri de La Rectoria en direcció sud-est s'observa la muntanya de El Pedró i al sud-oest el Bosc de Begues. L’espai més visible del nucli de 
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La Rectoria, des dels punts més transitats del municipi, són les façanes de les edificacions en contacte amb l'Avinguda Torres Vilaró, visibles també des del BV-2041, malgrat 
els plataners plantats a banda i banda del vial. 

b) Qualitat visual (qualitat secundària): es tracta de l’estimació inicial del paisatge de l’àrea estudiada, i s’efectua analitzant la qualitat visual de l’entorn immediat i la del 
fons escènic o visual del territori. Es determinarà la qualitat visual del territori, fent èmfasi tant en els seus elements naturals com artificials. La qualitat paisatgística estarà 
condicionada pels mecanismes fisiològics i psicològics del mateix observador, juntament amb els condicionants educatius i culturals existents entre observador i paisatge.  

Per la seva ubicació i característiques del terreny (planer i prop vies de comunicació i espai edificat), és un espai ocupat i transformat per l’activitat humana que encara 
manté sòls de caràcter natural i sense edificar. Malgrat tot, no és un espai amb presència d’elements d’interès natural i ecològic singulars, hi domina una vegetació 
d’enjardinaments i s’ha detectat la presència d’espècies al·lòctones.  

c) Fragilitat (qualitat terciària): és la capacitat del paisatge per absorbir els canvis que es preveu dur-hi a terme. La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que correspon 
amb l’aptitud del territori per absorbir visualment modificacions o alteracions sense detriment de la seva qualitat paisatgística. La fragilitat, al contrari que la qualitat visual, 
depèn del tipus d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar. 

La fragilitat de l’àmbit és moderada, perquè es tracta d’un antic paisatge agrícola transformat fa temps entorn l’església de Sant Cristòfol com el barri de La Rectoria del 
nucli de Begues; el planejament vigent a Begues ja qualifica l’àmbit i el seu entorn com a sòl urbà i urbanitzable per acollir un ús residencial. Però cal tenir en compte la 
tipologia del nucli urbà que conserva aquesta imatge de nucli rural amb presència d’edificacions històriques i patrimonials que li atorguen un atractiu i singularitat. 

En general malgrat es tracti d’un espai construït, per les característiques exposades anteriorment, la qualitat global de la unitat paisatgística de l’àmbit de la MPPGO es 
considera mitjana.  

 

VIALITAT I MOBILITAT  

La vialitat principal del terme municipal de Begues es la carretera comarcal BV-2041 i la BV-2411, que transcorren al sud de les àrees urbanes creuant el municipi d’est a 
oest i comunicant-lo amb els municipis veïns de Torrelles de Llobregat i Olesa de Bonesvalls (respectivament). La BV-2411 transcorre per part de l'antic traçat del Camí ral 
que connectava Barcelona amb Tarragona i actualment reconvertit en carrer major del nucli de Begues.  

L'accés a l'àmbit de la MPPGO es realitza pel carrer de la Rectoria a través de l'Avinguda Torres Vilaró, que comunica amb la BV-2041 i discorre paral·lela a aquesta. La 
mobilitat a l'interior de l'àmbit es produeix pel propi carrer de la Rectoria, el carrer d'Alacant, el carrer Sant Cristòfol i el carrer Menorca, límit nord de l'àmbit i que 
comunica amb el sector urbanitzat existent a l'est. Alhora el carrer de la Rectoria continua fins a enllaçar amb els vials que comuniquen amb la urbanització la Bassa Blanca. 

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el municipi de Begues registrava l’any 2016 un parc automobilístic de 5.246 vehicles. Un 66,16% (3.471) 
dels quals eren turismes, i un 14,28% (749) corresponen a vehicles industrials. L’índex de motorització del municipi és de 772,39 vehicles per cada mil habitants l’any 2012 
(IDESCAT), per sobre de l’índex comarcal (628,39) i català (663,77). 

Les dades de desplaçaments disponibles a l’IDESCAT per al municipi de Begues daten de l'any 2001. En elles pot observar-se com un gran número de persones es veuen 
obligades a desplaçar-se fora del municipi per raons de treball. Les dades més actuals de població ocupada enregistrada (3.160 persones) i els llocs de treball al municipi 
(autònoms + assalariats) mostren com  aquesta tendència al desplaçament a fora del municipi per treballar continua essent present a Begues, amb un 59% de la població 
desplaçant-se a fora. 

 

Taula 7. Desplaçaments obligats del municipi de Begues per raó de treball (any 2001).  

Desplaçaments Total per raons de treball 

Residents ocupats al municipi 717 

No residents ocupats al municipi 260 

Residents ocupats a fora del municipi 1.497 

Residents ocupats en diversos municipis 161 

Llocs de treball localitzats (1) – ATRETS 977 

Població ocupada resident (2) - GENERATS 2.375 

Diferència (1)-(2) -1.398 

(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a dins + No residents que estudien a dins  
(2) Població que estudia resident = Residents que estudien a dins + Residents que estudien a fora + Residents que estudien en diversos municipis. 

Font: IDESCAT 

 

PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIC 

Dins el terme municipal hi ha nombrosos elements del patrimoni cultural i històric, elements arqueològics i arquitectònics inventariats i llistats en l’Inventari Arqueològic i 
Arquitectònic de Catalunya. El principal bé arquitectònic present a l’interior de l’àmbit és l'Església de Sant Cristòfol (estil gòtic tardà / renaixement) i el jaciment 
arqueològic de l'Església de Sant Cristòfol (Edifici religiós església / Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis).  

El Pla General d'Ordenació de Begues inclou un llistat d'edificis i àmbits d'interès amb un grau de protecció i conservació de l'estructura urbana edificatòria, i que disposen 
d'una regulació específica respecte a condicions d'edificació i ús. Aquestes edificacions són: Església vella de Sant Cristòfol, La Rectoria Vella, Cases del carrer de Sant 
Cristòfol.  Masia Cal Traginer, Cal Gaietano, Cal Fusteret i Cal Paulo. Aquestes edificacions estan descrites a la memòria urbanística de la MPGPO elaborada per Direcció de 
Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

A l'interior de l'àmbit existeix una àrea delimitada d'expectativa arqueològica de la necròpolis medieval al voltant de l'Església de Sant Cristòfol, per la possibilitat de trobar 
restes humanes. 

D’altra banda, i dins els elements històrics i patrimonials del municipi també existeixen a la zona diferents camins rurals, senders i itineraris ciclistes i de vianants, que 
connecten amb àrees no urbanitzades i permeten descobrir i conèixer l'entorn natural, històric i patrimonial. A la web de l'Ajuntament es detallen alguns itineraris que 
permeten apropar l'espectador als indrets de interès, com el Mirador El Mur que permet observar el paisatge de la Serra de les Comes, les Muntanyes de l'Ordal i els nuclis 
veïns (Torrelles de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, etc.), etc.; d'altres permeten observar el patrimoni històric municipal com el pou del glaç o el camí ral; i alguns 
s'endinsen en l'espai natural del Garraf. També transcorre pel municipi part del sender PR-C160 Ruta de les Fonts. 

Per l’àmbit de la MPPGO hi transcorre una de les rutes històriques i culturals del municipi de Begues. Aquesta ruta enllaça el nucli urbà de Begues amb el barri de la Rectoria 
i arriba fins al mirador del Mur. 
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Imatge 25. Fotografia del panell indicatiu de rutes de la zona existent a la Plaça de l’Església de Sant Cristòfol. 

 

 

SERVEIS: AIGUA, ENERGIA I RESIDUS 

La xarxa d’abastament i sanejament d’aigua del municipi, així com la xarxa d’energia de mitja tensió i la de gas natural, arriben fins l’àmbit objecte de modificació puntual. 
Les xarxes de serveis existents a l’àmbit, es troben descrites en la Memòria urbanística de la MP número 25  del PGO de Begues elaborada pels Serveis d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i estan representades al plànol de serveis existents adjunt a la memòria. 

Al municipi de Begues la companyia gestora de l'abastament d'aigua potable és Aigües de Barcelona, i es qui té la distribució i té cura de les captacions i potabilització de 
l'aigua. Segons dades extretes del Sistema d'indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA) el consum d'aigua per habitant i dia al municipi des de l'any 2009 (154 
l/hab/dia) fins al 2014 (120,93 l/hab/dia) presenta una tendència a la disminució, mentre que els dos últims anys aquest consum ha augmentat lleugerament. Al 2016 el 
consum mig per habitant i dia es situava al voltant dels 128,5 litres, situant-se uns 23,5 litres per sobre de la mitjana de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

 

Imatge 26. Evolució del consum d'aigua al municipi de Begues 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades extretes del SIMBA. 

 

Pel que fa al sanejament, Begues disposa d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR), que va ser inaugurada a l'any 2005. Aquesta EDAR és una de les més petites 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i pertany al sistema de sanejament 1 Gavà-Viladecans/Begues. Aquesta depuradora tracta aigües residuals domèstiques i 
assimilables, i aigües industrials pretractades. L'EDAR de Begues, gestionada per EMSSA (Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A.) disposa de sistemes de tractaments 
avançats per a l'eliminació de nutrients, donada la seva ubicació en una zona protegida (Parc Natural del Garraf), "no té tractament primari, i per això, després del 
pretractament, l'aigua passa al reactor biològic. El reactor biològic és especial perquè té cinc compartiments i fa passar l'aigua per fases anaeròbiques, anòxiques i aeròbies. 
D'aquesta manera, fomenta el desenvolupament de diversos bacteris que degraden la matèria orgànica i eliminen els nutrients (fòsfor i nitrogen)". Les seves aigües 
depurades de gran qualitat són abocades a la riera de Begues, mentre que els fangs s'espesseixen i són enviats a la depuradora de Gavà, o bé es deshidraten a la mateixa 
EDAR. Està dissenyada per a un cabal de tractament de 1.200 m3/dia, i una població equivalent de 7.000 persones. 

Segons dades de la memòria d’explotació dels sistemes de sanejament - any 2012 de l’ACA (Departament de Territori i Sostenibilitat), l’EDAR de Begues presenta una 
saturació del cabal del 80%, ja que tracta 959 m3/dia. Pel que fa a la saturació de càrrega és d’un 46%, càrrega de disseny de 420 Kg DBO5/d i real de 194 Kg DBO5/d.  

Pel que fa al consum energètic, el consum domèstic d'energia elèctrica per habitant s'ha vist reduït al terme municipal de Begues des de l'any 2010 al 2014 (període de 
dades disponibles, SIMBA), passant dels 2.051 kWh/habitant als 1.677 kWh/habitant. 

El desenvolupament de la MPPGO no hauria de presentar un augment de recursos (aigua i energia), donat que actualment ja és un espai edificat i d’ús residencial, que 
disposa de xarxa d’aigua i d’energia (elèctrica i gas). La modificació no suposa un augment del sostre edificable respecte a l'actual PGO, pel que no es preveu un augment 
del consum de recursos d’aigua i energia. 

La Memòria de la MP núm 25 del PGO de Begues, Begues elaborada pels Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona recomana que els serveis actualment 
aeris existents a l’àmbit (electricitat, enllumenat, telecomunicacions, etc.) passin a ser soterrats en el futur projecte d'urbanització. 

79



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
MP núm 25 DEL PGO DE BEGUES, a l'entorn de l'Església de Sant Cristòfol de la Rectoria (BAIX LLOBREGAT) 

 

                      19 

Imatge 27. Fotografia de l’àmbit i les xarxes de serveis aèries existents 

 

L'Àrea Metropolitana de Barcelona s'encarrega del tractament dels residus generats al municipi, alhora que en promou la reducció, la recollida selectiva i el possible 
aprofitament. La quantitat de residus generats per habitant varia molt d'un any a l'altre, però sembla observar-se una tendència a la disminució després d'haver assolit el 
seu màxim a l'any 2009 (2,36kg/hab/dia). De les dades disponibles sobre la recollida selectiva de residus, s’observa que ha augmentat considerablement des de l'any 2000 a 
l'actualitat, passant del 10% a gairebé el 50%. 

La taxa de generació de residus per càpita a l’any 2016 va ser de 1,83 Kg/hab./dia, situant-se molt per sobre de l’índex mitjà de Catalunya (1,36 Kg/hab. i dia) i del comarcal 
(1,22 Kg/hab. i dia). Pel que fa la recollida selectiva, el municipi de Begues té un percentatge de recollida selectiva del 49,8%, per sobre de l’índex comarcal (35,5%) i de 
Catalunya (38,6%). 

 

Taula 8. Evolució dels residus generats al municipi de Begues 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades extretes del SIMBA. 

Els residus generats a l’àmbit de la MPPGO són de tipologia domèstica, dels habitatges existents a l'interior de l'àmbit. A la plaça de l’Església i a la placeta, a l’inici del carrer 
de la Rectoria, es disposa de diferents contenidors de recollida selectiva. Les instal·lacions existents de residus podran absorbida el possible petit increment que es pugui 
produir en el sector, fruit del desenvolupament de la MPPGO. 

 

Imatge 28. Fotografia dels contenidors de recollida selectiva presents a la placeta, a l’àmbit de la MPPGO 

 

 

CANVI CLIMÀTIC 

El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents obtingudes arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de 
canvi climàtic, que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i 
benestar de la humanitat. 

Ja cap als anys 70, en el món científic va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana podria contribuir a la generació de gasos amb efecte d’hivernacle i, per tant, influir en els 
canvis climatològics. El GIECC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic) en el seu IV Informe (any 2007) determina que “l’escalfament del sistema climàtic 
és inequívoc”, basant-se en les observacions dels increments de les temperatures mitjanes atmosfèriques i oceàniques globals, la fusió generalitzada de la neu i del gel, i 
l’augment del nivell mitjà del mar a tot el planeta. Així mateix, el GIECC estableix, en un 90% de certesa, que l’escalfament del sistema climàtic és atribuïble a l’activitat 
humana. Aquest darrer informe va ser definitivament adoptat per les Nacions Unides a la Convenció del Canvi Climàtic que va tenir lloc a Bali el desembre de 2007. 
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Les conseqüències genèriques del canvi climàtic pronosticades són, entre altres: augment de la temperatura mitjana d’1,4 a 5,8 ºC durant aquest segle, desertificació de 
certes zones del planeta, alteració del règim de pluges, pujada del nivell del mar entre 9 i 88 cm. per l’any 2100 que inundaria zones avui habitades, difusió de certes 
malalties de tipus tropical en zones avui de clima temperat, etc. El marc del problema del canvi climàtic és global, però en canvi, els impactes i les eventuals accions 
d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori. 

A Catalunya, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic té la funció de desenvolupar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic a Catalunya per mitigar-ne els efectes i buscar 
les fórmules d’adaptació més adequades. Així mateix, el seu paper és contribuir al compliment dels objectius del Protocol de Kyoto de l’Estat.  

La ratificació del Protocol de Kyoto per part d’Espanya l’any 2002 implica per a Catalunya la responsabilitat de contribuir al compromís de limitar les emissions a un 
creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008-2012. El 30 de setembre de 2008, el govern de Catalunya va aprovar el Pla marc de mitigació del canvi 
climàtic a Catalunya 2008-2012, el primer pla català que d’una manera coordinada i integrada tracta el canvi climàtic dins el conjunt de l’acció de govern de la Generalitat 
de Catalunya i posteriorment, l'octubre de 2012, es va aprovar el Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. El PECAC 2020 marca com a objectiu principal 
assolir una economia i una societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, així com complir l'"objectiu 20/20/20" que la Comissió Europea va fixar al 
novembre de 2008 i que pren l'horitzó del 2020 per a reduir el consum energètic en un 20%, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% i d'altra banda 
contribuir amb energies renovables un 20%. Gairebé paral·lelament es redacta l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020, amb l'objectiu que el territori 
de Catalunya esdevingui menys vulnerable als impactes del canvi climàtic, mitjançant un procés de diagnosi d'impactes, mitigació de les causes i adaptació de les condicions 
futures. Al 2016 es va realitzar el primer seguiment i avaluació de l'estat d'implantació de les mesures.  

A nivell internacional l'any 2015 en la COP 21 es va signar per part de totes les potències mundials l'acord de Paris, que pren com a objectiu evitar sobrepassar els 2ºC de 
temperatura global respecte l'era preindustrial. Posteriorment la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, amb l'objecte de 
regular les mesures encaminades a la mitigació i adaptació del canvi climàtic, afavorint la transició cap a una economia neutra en emissions. 

La principal iniciativa per fer front al repte del canvi climàtic en els ens locals, és el Pacte d’Alcaldes, constituït formalment per la Comissió Europea el 29 de gener del 2008, 
per tal d’aconseguir objectius de reducció ambiciosos de cara al 2020. El Pacte consisteix en un compromís oficial de les ciutats adherides de superar els objectius establerts 
per la Unió Europea al 2020, reduint les emissions de CO2 als territoris respectius en almenys un 20% mitjançant l'aplicació d'un Pla d'acció per l'energia sostenible (PAES).  

L’Ajuntament de Begues es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 28 de juliol de 2010, i va elaborar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) del municipi el 
març de 2012 (Diputació de Barcelona), aprovat el 28/03/2012. D’acord les dades publicades a la web del Pacte d’Alcaldes, Begues declara que l’any 2005 va emetre 5,39 
tones CO2/càpita (per sota de les emissions a Catalunya de 6,7 tones CO2/càpita) i es compromet a reduir per l’any 2020 un 20% de les seves emissions, que són 5.917,92 
tones CO2 equivalent. 

Pels diferents sectors, el que genera més emissions GEH és el sector transport amb un 40% de les emissions, seguit del domèstic amb un 32%, els residus amb un 10%, els 
serveis amb un 8%, el sector primari amb un 6%, l'industrial amb un 3% i l'aigua  amb un 1%. 

En el desenvolupament de la MPPGO no es preveu un increment significatiu dels GEH del municipi, donat que el sector actualment es troba desenvolupat i és d’ús 
residencial, i la modificació no preveu un augment del consum d’energia perquè no s’augmenta el sostre edificable respecte previsions del planejament vigent. 
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3. RELACIÓ DEL PLA SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS CONCURRENTS 

3.1. PLANS TERRITORIALS SUPRAMUNICIPALS 

Són diverses les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el  municipi de Begues. Així mateix, algunes de les consideracions establertes en aquestes figures 
provenen d’estudis i plans que, tot i no tenir caràcter normatiu, també estableixen objectius i criteris ambiental que cal considerar en la tramitació de la MPPGO.  

 

PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document  marc de referència per a la planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament 
econòmic i social. Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans Sectorials i els Plans Directors. 

Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la funcionalitat territorial. 

El PTGC adscriu el municipi de Begues dins l’Àmbit Funcional Territorial (AFT) de l’àmbit metropolità, concretament dins els sistemes d’expansió i articulació del sistema 
central metropolità.  

El PTGC estableix entre els seus objectius clau “preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori”. Determina que els plans que el desenvolupin “han 
d’identificar les unitats de paisatge i l’articulació en l’estructura territorial, així com les dinàmiques naturals, socials i econòmiques que els fonamenten” i “establir condicions 
directes i indirectes per a l’evolució dels paisatges i assenyalar estratègies per al manteniment o restauració d’aquells d’especial interès”. 

 

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

El Pla Territorial de l’àmbit metropolità de Barcelona (PTMB) es va aprovar definitivament en data 20 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010), ordena el creixement 
urbanístic, entre d’altres, de la comarca del Baix Llobregat, amb els objectius principals següents: 

− Evitar la dispersió de la urbanització sobre el territori i fomentar el desenvolupament urbà de qualitat, amb pobles i ciutats ben urbanitzats, dotats de llocs de treball i serveis, i 
caracteritzats per una alta cohesió social. 

− Potenciar l’activitat econòmica, la competitivitat del territori i satisfer la demanda d’habitatge amb espais equipats, connectats i eficients que permetin donar resposta a les 
necessitats de desenvolupament dels propers anys.  

− Preservar el patrimoni natural i agrari del paisatge tot conformant un sistema d’espais oberts de més de 227.000 hectàrees, que dobla i connecta les àrees actualment protegides, 
per tal de garantir-ne la funcionalitat ecològica.  

− Potenciar l’ús del transport públic a partir de l’extensió i la millora de la xarxa ferroviària amb una nova connexió entre Barcelona i el Vallès mitjançant el nou túnel ferroviari d’Horta; 
un nou túnel de Rodalia a Barcelona, i actuacions que superen la radialitat, com la línia Orbital ferroviària o la nova línia Castelldefels-Cornellà.  

− Racionalitzar les infraestructures viàries i facilitar la utilització del transport col·lectiu per carretera, amb actuacions com la interconnexió entre el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i 
l’Occidental amb la Ronda del Vallès; la millora de vies bàsiques com l’eix de la C-15 Garraf-Penedès, el de la C-59/B500 Vallès-Maresme amb el túnel de la Conreria, o el de la C-17 
Barcelona - Osona, així com la millora de la xarxa secundària metropolitana i la incorporació de plataformes BUS-VAO. 

Per a assolir aquests objectius, el Pla se centra en els tres sistemes bàsics de l’estructura i la funcionalitat del territori: 

− Assentaments urbans. 

− Espais oberts. 

− Infraestructures de mobilitat. 

Aquest Pla classifica l’àmbit del barri de la Rectoria com àrees especialitzades residencials, en el sistema d’assentaments urbans del PTMB. En relació a l'estructura nodal del 
territori, el nucli de Begues és considerat pel PTMB com polaritat municipal.   
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Imatge 29. Plànol del PTMB a l’àmbit de la modificació  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades ICGC i RPUC 

 

Els objectius ambientals del PTMB, descrits a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del pla, als quals també ha de donar compliment en la  modificació puntual que es 
tramita, són: 

•  Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles 

• Racionalitzar el model d’ocupació del sòl 

• Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics 

•  Preservar els valors naturals i culturals 

EL PTMB incorpora en la seva normativa (annex final) unes Directrius de Paisatge, que són les determinacions que, basant-se en els catàlegs del paisatge, precisen i 
incorporen normativament les propostes d’objectius de qualitat paisatgística en el pla territorial.  

Com indica l’article 1.4 de les Directrius del Paisatge, aquestes Directrius del paisatge del PTMB són d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la 
imatge del territori o les condicions de percepció.  

Les Directrius del Paisatge del Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament l'11 de desembre de 2014, defineixen unes directrius 
generals que estan basades en el conjunt de catàlegs del paisatge i són d’aplicació per als diversos paisatges de Catalunya. I defineix unes directrius específiques que es 
basen en els objectius de qualitat paisatgística adoptats en el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.  

Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) i la proposta de mesures (criteris) i accions que s’exposen a continuació són específics de la unitat de paisatge de la 5.Garraf, on 
es situa l’àmbit de la modificació. Igualment, també són d’aplicació els definits per a tot l’àmbit territorial de la regió metropolitana de Barcelona continguts en els capítols 
13 i 14 de la memòria  del Catàleg del paisatge. Els poders públics i privats, així com els agents socials i la societat en general, han de vetllar pel compliment d’aquests 
objectius de qualitat paisatgística.  

Els objectius de qualitat paisatgística de la unitat de paisatge del Garraf, són: 

5.1. Unes formacions geològiques del massís de Garraf -caracteritzades pel relleu abrupte i la naturalesa calcària, blanca- preservades com a elements configuradors del paisatge, que 
constitueixin fites i se’n revaloritzi el caràcter. 

5.2. Uns boscos i matollars gestionats adequadament a fi de reduir el risc d’incendi i d’assegurar l’equilibri ambiental. 

5.3. Uns creixements periurbans controlats, endreçats, que connectin els espais verds urbans i periurbans amb els corredors i sistemes d’espais lliures més pròxims. 

5.4. Un sistema d’infraestructures lineals que minimitzi la fragmentació del territori i es dissenyi amb criteris d’integració paisatgística. 

5.5. Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte visual. 

5.6. Uns paisatges rurals amb poblacions reconegudes pel seu valor històric i patrimonial ben planificades i gestionades, on es fomenti la rehabilitació per sobre de la substitució d’edificacions i 
que mantinguin els principals trets característics. 

5.7. Unes fites i fons escènics del Garraf preservats i revaloritzats, que es mantinguin com a referents visuals i identitaris de qualitat. 

5.8. Una arquitectura rural de pedra seca que es conservi com a element identitari i se’n promogui l’ús en els nous elements de tancament. 

5.9. Un paisatge on l’herència de patrimoni medieval i de construccions defensives com castells i torres de guaita hi siguin rellevants (el castell d’Eramprunyà, el castell de Canyelles, el castell de 
Castellet, el castell de Campdàsens, la torre de defensa de Can Planes i el castell de Garraf). 

5.10. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges del Garraf. 

El desenvolupament del sector haurà de tenir en compte aquests objectius i criteris paisatgístic, definits en el catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.  

 

83



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
MP núm 25 DEL PGO DE BEGUES, a l'entorn de l'Església de Sant Cristòfol de la Rectoria (BAIX LLOBREGAT) 

 

                      23 

SERVITUDS D’INFRAESTRUCTURES 

L’àmbit de la MPPGO es troba inclosa a les Zones de Servituds Aeronàutiques corresponents a l’Aeroport de Barcelona - El Prat i de les instal·lacions radioelèctriques 
d’ajuda a la navegació aèria, complex radioelèctric de Begues (Barcelona). Aquestes servituds es grafien als plànols I20 i I21 de la memòria urbanística de la MP núm 25 del 
PGO de Begues, Begues elaborada pels Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Les línies de servitud aeronàutiques determinen les altures (respecte del nivell del mar) que no ha de sobrepassar cap construcció (inclosos tots els seus elements com a 
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartells, rematades decoratives, etc.), modificacions del terreny o objecte fix (pals, antenes, 
aerogeneradors incloses les seves pales, cartells, etc.), així com el gàlib de viari o via fèrria. Així, caldrà que en l’execució de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, 
aerogeneradors-incloses les pales-, mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues de construcció i similars)) o plantació, es requereixi acord favorable previ de 
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/72 modificat per Reial decret 297/2013. 

També cal tenir en compte la servituds de la xarxa viària existent al sud de l’àmbit, que afecten parcialment els terrenys del sector. En el plànol P03 de la memòria 
urbanística de la MP núm 25 del PGO de Begues, Begues elaborada pels Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es delimiten les servituds de carreteres 
que afecten l’àmbit. Qualsevol actuació en aquesta franja caldrà disposar de l’informe favorable de l’ens gestor de la carretera, d’acord amb la normativa vigent. 

 

3.2. PLANEJAMENT SECTORIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

A l’hora de concretar els objectius ambientals de la modificació puntual, a part dels objectius fixats per les figures de planejament superior, cal també donar compliment a 
l’annex I de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 27 de juny de 2001, relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient, coneguda també com a avaluació ambiental estratègica, que estableixen que caldrà definir els objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, 
comunitari o de l’Estat que guardin relació amb el pla o programa i que determinen que caldrà concentrar-se en aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, 
la fauna i la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni cultural (que inclou el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i les 
seves interrelacions). 

Així doncs, en aquest punt s’han analitzat els objectius ambientals dels àmbits següents, en les normatives sectorials ambientals europees, estatals i autonòmiques que 
afecten al municipi i la modificació que es tramita: 

• Biodiversitat  

• Sòls 

• Aigua 

• Ambient atmosfèric 

• Canvi climàtic 

• Paisatge 

• Connectivitat 
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Tot seguit es determinen els objectius ambientals de cada àmbit que tenen relació amb la modificació objecte d’estudi: 

Canvi climàtic 

Estratègia espanyola de canvi climàtic 
i energia neta, horitzó 2007-2012-
2020 (EECCEL), aprovada any 2007 

Pla de l’energia i canvi climàtic de 
Catalunya 2012-2020 

Llei 16/2017, de l'1 d'agost del Canvi 
climàtic. 

Increment de l’ús d’energies netes i renovables. 

Millora de l’eficiència energètica i comportament energètic, en habitatges, sector 
serveis i el transport. 

Foment de la mobilitat sostenible i el transport públic. 

Implantar mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les 
causes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes negatius.  

Aigua 

Directiva  2000/60/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 23 d’octubre 
de 2000, per la qual s'estableix un 
marc comunitari d'actuació en l'àmbit 
de la política d'aigües. 

Reial Decret 849/1986 (RDPH),  
modificat pel Reial Decret 638/2016, 
de 9 de desembre. 

Llei d’Aigües (Real Decret Legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol) 

Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes. 

Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels 
recursos hídrics disponibles 

Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar 
noves contaminacions. 

Ambient atmosfèric 

Directiva  2008/50/CE del Parlament 
Europeu i el Consell de 21 de maig de 
2008. 

Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire. 

Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi 
ambient de la contaminació de l’aire. 

Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari. 

Biodiversitat 

Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 
de maig de 1992, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres. 

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
patrimoni natural i de la biodiversitat; 
i Pla estratègic del patrimoni natural i 
de la biodiversitat 2011-2017 

Estratègia de desenvolupament 
sostenible de Catalunya (EDSCAT), 
2010; i Estratègia catalana 
d’adaptació al canvi climàtic 
(ESCACC), 2013-2020 

L’Estratègia del patrimoni natural i la 
biodiversitat de Catalunya 2030. 

Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar els processos 
de desplaçament i dispersió de les espècies. 

Garantir la conservació de la diversitat dels hàbitats, amb especial atenció als 
endèmics, rars o amenaçats o els que estan en regressió. 

Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació dels 
paisatges propis. 

Garantir l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat 
biològica. 

Sòls 

Proposta de Directiva per la que 
s’estableix un marc per a la protecció 
del sòl i es modifica la Directiva 
2004/35/CE. 

Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de 
matèria orgànica, contaminació, segellat, compactació, reducció de la seva 
biodiversitat, salinització i inundació i esllavissament. 

Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 

Paisatge 

Conveni europeu del paisatge. 

Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge. 

Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-ho i/o preservar-lo. 

Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació 
d’ordenació i gestió del territori i valorar els seus efectes sobre el paisatge. 

Connectivitat 

Estratègia de la Comunitat Europea en 
matèria de biodiversitat (1998) 

Bases per les directrius de 
connectivitat ecològica de Catalunya 
(DMAH 2006) 

Protecció dels espais amb valor natural que defineix la planificació sectorial i 
territorial, i també la d’aquells altres components del medi natural que permeten 
el manteniment de la connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes a 
escala local. 

Procurar concentrar les noves transformacions urbanístiques i els sistemes 
urbanístics en aquells sectors que es demostri que tenen un menor valor 
ecològic, de manera que no interrompin cap connexió ecològica o corredor 
biològic d’àmbit municipal i/o supramunicipal. 

Mobilitat sostenible 

Llei 9/2003 de la mobilitat 

Fomentar l’ús del transport públic. 

Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de 
planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans 
consolidats. 
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3.3. PLANEJAMENT MUNICIPAL2  

El planejament municipal vigent en el municipi de Begues és el Pla General d'Ordenació (PGO), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
en data 15 d'octubre de 1997 (publicat al DOGC de 23 de desembre de 1997), 

El PGO de Begues classifica els terrenys de l'àmbit dins el sòl urbà consolidat i sòl urbanitzable delimitat (part del PP9-La Rectoria).  

Imatge 30. Plànol del planejament vigent a l’àmbit de la modificació 

 
Font: Memòria urbanística de la MPPGO – elaborada pels Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

Les qualificacions urbanístiques establertes pel PGO a l'interior de l'àmbit i les seves superfícies són les següents:  

Taula 9. Superfícies i qualificació urbanística de l’àmbit segons planejament vigent 

 
Font: Memòria urbanística de la MPPGO – elaborada pels Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

En el sòl urbà de l'àmbit s'observen 2 zones urbanístiques diferenciades, el nucli històric (clau 12) regulat pels articles 156 a 160 i la ciutat jardí (clau 17a i 17b) regulat pels 
articles 191-205 de la normativa del PGO i posteriors modificacions. 

A l'interior de l'àmbit existeixen edificacions incloses en la llista d'edificacions i àmbits d'interès en sòl urbà que s'inclouen dins de la conservació de l'estructura edificatòria 
en sòl urbà (article 252 normativa PGO de Begues). D'aquestes edificacions les que es localitzen a l'interior de l'àmbit de la present modificació puntual són: l'Església de 
Sant Cristòfol de la Rectoria, Cal Fusteret, Cal Gaietano, Cal Traginer, La Rectoria Vella i Cal Paulo. Els articles 253 i 254 en regulen les condicions d'edificació i les condicions 
d'ús.   

El PGO no disposa de paràmetres i criteris ambientals específics per les modificacions i/o desenvolupament dels sòls urbans. Tampoc determina mesures ambientals per 
desenvolupaments urbans al municipi. Es tracta d’un planejament antic i que no va estar sotmès al tràmit d’avaluació ambiental. 

 

                                                      
 
 
2 Informació extreta de la memòria urbanística de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Begues número 25 a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol de la Rectoria - Direcció de Serveis d’Urbanisme de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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4. OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Un cop analitzats els requeriments ambientals de l’àmbit, i els objectius i obligacions fixats des de la normativa territorial superior i la legislació sectorial aplicable, i a partir 
dels principis de sostenibilitat establerts als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, es procedeix a fixar els objectius i criteris ambientals pel desenvolupament de 
la modificació puntual. 

Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits en què l’urbanisme pot incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Així mateix, 
s’han considerat els objectius estrictament necessaris per centrar el procés d’avaluació ambiental de forma proporcionada a la naturalesa de la proposta urbanística.  

a) Model territorial i ocupació del sòl 

b) Cicle de l’aigua 

c) Ambient atmosfèric 

d) Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 

g) Qualitat del paisatge 

Taula 10. Objectius ambientals fixats per la modificació puntual 

Aspectes a considerar segons la 
legislació 

Aspectes ambientals rellevants del territori Objectius i criteris ambientals 

a) Espai qualificat de sòl urbà i sòl 
urbanitzable delimitat 

Àmbit situat en sòl urbà del barri de la Rectoria del nucli de Begues, prop 
de la BV-2041, principal via de comunicació del terme municipal, envoltat 
de conreus i hortes. 

Terrenys molt planers en que els pendents tan sòls assoleixen el 20% en 
alguns talussos de vials, per la diferència de cota amb les parcel·les 
edificades adjacents.  

Espai qualificat de sòl urbanitzable i sòl urbanitzable delimitat pel 
planejament vigent. Sòl classificat en el sistema d’assentament urbans  - 
àrees especialitzades residencials pel PTMB. 

Ocupació del sòl de manera eficient, deixant un esponjament en 
forma d’espais lliures regulant els usos i edificacions amb el 
mínim impacte ambiental i paisatgístic possible sobre el territori i 
coherent amb l’entorn. 

Potenciar la mobilitat sostenible a l’àmbit, i la connectivitat amb 
les vies de l’entorn. 

b) Cicle de l’aigua.  

L’àmbit es situa sobre la massa d’aigua subterrània 23.Garraf, però no 
afecta aqüífers protegits ni zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats. 

Protegir i no alterar la qualitat de les aigües subterrànies, ni 
l'escorrentia dels canals de drenatge existents, fomentant la 
permeabilitat del sòl. 

Absència de cursos d’aigua a l’interior de l’àmbit, però presència de canals 
de recollida d'aigües dels camps de l’entorn. 

Àmbit edificat i amb vials asfaltats, tot i així hi ha àrees permeables 
(jardins i algun vial o plaça recoberts amb grava).  

Consum d’aigua associat als habitatges actualment existents al sector. 

Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en les edificacions i 
usos de l'àmbit, prioritzant les tipologies que minimitzin la 
utilització dels recursos. 

c) Ambient atmosfèric. 

Bona qualitat de l’aire al municipi, nivells baixos d’emissions difuses 
provinents de l’activitat domèstica i del trànsit urbà. 

Minimitzar els efectes del sector urbà sobre la qualitat de l’aire i 
el canvi climàtic,  prevenint i corregint la contaminació acústica i 
lumínica. Caldrà tenir especial cura en no incidir sobre l’espai de 
sòl no urbanitzable de l’entorn. 

El mapa de capacitat acústica municipal  classifica l’àmbit dins la zona de 
sensibilitat acústica alta, excepte l’espai pròxim a la carretera BV-2041 
que te una sensibilitat moderada per la influència sonora del trànsit de la 
via. 

Zona de protecció lumínica moderada (E3), per tractar-se de sòl urbà i 
urbanitzable. 

d) Gestió dels materials i els residus en 
la urbanització i l’edificació.  

Sector actualment edificat i residencial, amb generació de residus 
domèstics. 

Les obres derivades de la restauració, ampliació i/o millora de carrers, 
espais públics i edificacions generaran runam i d'altres residus de 
construcció. 

Bona planificació i gestió dels residus que es generen a l’àmbit, 
d’acord els usos previstos, així com la correcte gestió i 
manipulació dels residus derivats de possibles obres.  

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la 
urbanització i l’edificació 

Les emissions GEH per càpita del municipi estan per sota de la mitja 
catalana. I en el municipi, les emissions GEH sector domèstic representen 
un 32% del total.  

Consum energètic associat als habitatges actualment existents al sector, 
essent la principal font energètica l’electricitat, seguit del gas natural; amb 
els conseqüents efectes sobre el canvi climàtic. 

Establir mesures d’estalvi i eficiència energètica en les noves 
construccions i les reformes i/o ampliacions de les edificacions 
existents, per reduir consum energètics i contribuir a la reducció 
del canvi climàtic. 

 

 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat 
ecològica i patrimoni natural.  

Gran part de la superfície municipal forma part d’espais naturals protegits 
del PEIN i XN2000. L'àmbit no ocupa cap d'aquests espais protegits. 

Absència d’elements naturals protegits i/o espècies singulars a l’àmbit, és 
un espai principalment urbanitzat, format per parcel·les edificades i 
hortes, amb presència de jardins, així com places i carrers amb 
plantacions arbòries (plàtans, moreres i àlbers).  

S'han detectat en alguns jardins i marges de vial espècies vegetals 
al·lòctones, algunes d'elles de caràcter invasor (robínia, atzavara, canya, 
etc.) 

Dissenyar l’ordenació de manera que s’asseguri una continuació 
coherent amb la vegetació i espais de l’entorn, i garantir la  
conservació dels peus arboris d’espècies autòctones existents. 

Establir criteris ecològics i paisatgístic en els espais no edificats 
de l’àmbit, coherents amb la vegetació autòctona i pròpia de la 
zona, i permetin una naturalització i major qualitat ambiental de 
l’espai urbà de caràcter rural. 
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Aspectes a considerar segons la 
legislació 

Aspectes ambientals rellevants del territori Objectius i criteris ambientals 

g) Qualitat del paisatge.  

Àmbit dins unitat paisatgística del Garraf segons Catàleg del Paisatge de 
l’RMB , que estableix accions d’integració paisatgística per la urbanització 
de la Rectoria. 

Espai urbà de caràcter rural, amb unes característiques edificatòries 
històriques i culturals que cal preservar.    

La qualitat global del paisatge de l’àmbit de modificació es considera 
mitjana, per les característiques pròpies de l'àmbit i els espais que 
l'envolten.  

La visibilitat de l’espai construït està dificultada per la vegetació arbòria 
existent en vials, jardins de l’àmbit i masses forestals de l’entorn.  

Presència d’elements d’interès arquitectònic i arqueològic. Existència de 
rutes que permeten el descobriment d’aquest patrimoni cultural i històric. 

Mantenir les característiques urbanístiques (formes, colors, 
textures, etc.) que atorguen al barri de la Rectoria el seu caràcter 
propi, establint mesures d’integració paisatgística per noves 
edificacions, modificacions i/o ampliacions d’edificacions 
existents, i protegint els elements característics del patrimoni 
cultural i històric de l’àmbit. 

El desenvolupament de la MPPGO haurà de donar compliment a aquests objectius ambientals, i s’hauran de tenir en compte en el futur projecte d’urbanització i 

edificacions a l’àmbit. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  

5.1. ALTERNATIVES  

Alternativa 0 

Aquesta opció consistiria en mantenir paràmetres i classificació urbanística al barri de la Rectoria que preveu el planejament vigent de Begues (Pla General d’Ordenació 
15/10/2017), veure apartat 3.3 del present document. 

Alternativa 1  

Aquesta alternativa és la descrita en la MPPGO que ara es tramita, i que es descriu i justifica en apartat següent del present document. Aquesta opció vol millorar ambiental 
i paisatgísticament l’espai construït i conservar la imatge del barri de la Rectoria de Begues, així com resoldre aspectes urbanístic  en coherència amb realitat física de l’espai 
que el planejament vigent no permet. 

 

5.2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ESCOLLIDA3 

La MPPGO té com a objecte donar compliment a les previsions del PGO de garantir la preservació i millora del barri de la Rectoria, donant una resposta integral a l’entorn 
de l’església de Sant Cristòfol i resolent les  dificultats derivades de les incoherències detectades dins la documentació del PGO de Begues. 

Les principals estratègies per garantir la preservació i millora del barri de la Rectoria i el seu entorn són: 

• “Millorar aspectes relacionats amb l’espai públic: La MPPGO aposta per una millora en la urbanització establint una normativa i unes recomanacions per millorar i 
uniformitzar la imatge del conjunt, emfatitzar el seu valor paisatgístic i arquitectònic, aprofundir en la seva sostenibilitat i millorar els serveis. Les principals accions 
són: protegir la vegetació existent autòctona i els arbres fruiters, protegir els canals de drenatge, assegurar un percentatge mínim de permeabilitat del sòl, pacificar 
el trànsit rodat i establir mesures contra la contaminació acústica i lumínica. 

• Millorar aspectes relacionats amb l’edificació i la parcel·lació: Gran part del valor històric i arquitectònic del barri el donen les edificacions existents. Entre elles hi 
destaquen l’església i la rectoria com a originadors de l’assentament inicial, masies i cases relacionades amb el camí antic de l’església (avui carrer de la Rectoria), 
les casetes del carrer de Sant Cristòfol fruit del desenvolupament de les terres dolentes de la Rectoria, i noves cases que han aparegut a posteriori fruit de la divisió 
de les originàries. El document reitera la protecció a les edificacions d’interès i estableix unes normes per aconseguir que qualsevol intervenció futura mantingui el 
caràcter actual del barri.” 

D’altra banda també es pretén clarificar el marc legal urbanístic del barri de la Rectoria.  Així, La MPPGO reconeix i delimita els espais lliures que històricament es van cedir i 
es van urbanitzar per a aquesta funció (la plaça de l’església i la placeta d’accés al barri des de l’avinguda Torres Vilaró). D’aquesta manera es localitzen les reserves de 
sistemes previstes pel PGO, consolidant urbanísticament l’àmbit i, per tant, la fitxa PE2 Pla especial La Rectoria del PGO queda anul·lada amb la present MPPGO. La MPPGO 
per garantir els àmbits funcionals casa/hort que són estructures històriques de la realitat del barri, vincula urbanísticament les edificacions principals amb els espais lliures 
de parcel·la confrontants, fent que aquests últims sempre hagin d’anar lligats a una edificació principal i mai com un element independent. 

Per la millora de l’espai públic , la MPPGO proposa una rehabilitació de la urbanització amb un projecte d’urbanització unitari per millorar i uniformitzar la imatge del 
conjunt, que emfatitzi el seu valor paisatgístic i arquitectònic, aprofundeixi en la seva sostenibilitat i millori els serveis. Es tracta d’una millora de la urbanització, atès que la 
urbanització i els serveis actuals són suficients. La MPGO fixa els criteris a tenir en compte en la redacció del document d’urbanització: 

“Elements a protegir 

El conjunt d’entrada al barri de la Rectoria des de l’avinguda Torres Vilaró, format per l’alineació de plàtans i moreres, els horts, els canals de drenatge i els camps de conreu de l’entorn, té un 
gran valor paisatgístic i ambiental. 

Així doncs, es reconeix el valor de els canals de drenatge i els canals de recollida d’aigua existents que es troben bé dins o bé a tocar de l’àmbit i, per tant, la urbanització les haurà de protegir i 
respectar. 

S’haurà de preservar la vegetació autòctona així com els arbres fruiters existents (plànol P06 Vegetació i canals de drenatge a preservar). En el cas que això no fos possible s’haurà de demanar 
a l’ajuntament permís abans d’eliminar la vegetació protegida. 

Es respectaran i rehabilitaran tots aquells elements d’urbanització existents que es considerin d’interès per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 

Disseny de la urbanització 

La urbanització haurà d’utilitzar el mínim de materials possibles, de colors terris integrats a l’entorn (paviment de formigó in situ amb colorant, llamborda, grava, sauló...) per tal d’uniformitzar 
la imatge del conjunt i emfatitzar el valor paisatgístic i arquitectònic del lloc. La pavimentació haurà de ser el màxim permeable possible per facilitar la filtració d’aigua al subsòl, intentant 
pavimentar la menor superfície possible i prioritzant la utilització de materials porosos i tous, amb especial èmfasi a les dues places qualificades de 6 per la MPPGO, la de l’església i la de 
l’entrada al barri. En el tram del carrer de la Rectoria entre la plaça de l’església i les cases del carrer de Sant Cristòfol, es preveu deixar una franja de graves que vagi absorbint les variacions de 
les alineacions de les façanes dels edificis i que alhora reculli l’aigua de pluja. El mobiliari utilitzat també haurà d’estar integrat a la imatge del barri. 

La urbanització haurà d’evidenciar la pacificació del trànsit, amb prioritat de vianants i bicicletes en tot l’àmbit (prioritat invertida); per tant es recomana una plataforma única compartida. Per 
una altra banda, s’haurà d’evidenciar el lloc on es permet l’estacionament i, sobretot, allà on no es permet evitant l’ús massiu de pilones i altres elements similars. 

A la placeta d’entrada de la part sud, qualificada d’espais lliures (6), el projecte d’urbanització podrà proposar una zona amb jocs infantils. 

Serveis 

Es recomana que tots els serveis que ara són aeris (electricitat, enllumenat, telecomunicacions,...) passin a anar soterrats en rasa, o si més no integrats en l’edificació. El projecte d’urbanització 
també haurà de tenir en compte si, aprofitant les obres de millores en la urbanització, els serveis existents soterrats necessiten millores, reparacions o ser substituïts. En paral·lel es podrà 
determinar si s’instal·len nous serveis i/o s’acaben d’estendre per tot l’àmbit algun dels actuals, com per exemple la xarxa de gas. 

Il·luminació 

Els elements d’il·luminació hauran de minimitzar al màxim la contaminació lumínica i optimitzar el consum energètic. Es prioritzarà la seva instal·lació en les façanes dels edificis per tal 
d’alliberar de bàculs l’espai públic. El disseny de la lluminària s’haurà d’integrar a l’entorn. 

Senyalètica 

El projecte d’urbanització també pot tenir en compte la col·locació d’elements d’informació històrica, arquitectònica i de l’entorn natural del barri i dels seus elements.” 

Per la millora de l’edificació i la parcel·lació, la MPPGO proposa diferents categories d’intervenció de l’edificació i de la parcel·lació per a la preservació del conjunt, segons si 
es tracta d’edificacions principals o construccions auxiliars. També estableix un entorn de protecció on no es permetrà cap tipus de construcció per protegir visualment 
l’església de Sant Cristòfol, com a peça arquitectònica central al barri. I es delimita el perímetre de l’àrea d’expectativa arqueològica de la necròpolis medieval en l’entorn 
de l’església de Sant Cristòfol, segons consulta als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a la classificació urbanística de l’àmbit, la MPPGO passa a classificar de sòl urbà (SU) la totalitat de sòl urbanitzable delimitat (SUD) classificat actualment pel PGO 
dins de l’àmbit (2.501 m²). La justificació bé donada perquè els sòls que històricament han format part de forma indistinta del barri des de temps immemorials i, els quals 
estan urbanitzats i disposen dels serveis suficients. La classificació de SUD no comporta un augment del sostre de l’àmbit ni la incorporació del sostre potencial 
corresponent del PP-9 La Rectoria; sinó tot el contrari, a causa de la disminució de superfície de l’àmbit del pla parcial, tal i com s’ha justificat, aquest veu disminuït el seu 
sostre potencial, això suposa la modificació dels paràmetres de la fitxa PP9 pla parcial La Rectoria del PGO. 

                                                      
 
 
3 Informació extreta de la memòria urbanística de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Begues número 25 a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol de la Rectoria - Direcció de Serveis d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Imatge 31. Plànol de la classificació actual (PGO) i la proposta de la MPPGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: MPPGO número 25 - Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

Taula 11. Superfícies de la classificació del PGO i la proposta de la MPPGO 

 
Font: MPPGO número 25 - Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

El sòl destinat a sistemes augmenta considerablement, passant del 10% al 25% com a conseqüència del punt anterior: la totalitat del sòl que es passa a SU es qualifica de 
sistema. A més, es localitzen les cessions que demanava el PGO en forma d’espais lliures on històricament ja s’havien fet aquestes cessions per a aquest ús: la plaça de 
l’església i la placeta d’accés al barri de la Rectoria des de l’avinguda Torres Vilaró. El sòl destinat a zona es manté respecte al planejament vigent. 

Pel que fa a les diferents claus urbanístiques de les zones vigents al PGO dins de l’àmbit de la MPPGO (12, 17a1, 17a2 i 21), es passen totes a una única clau per al nucli 
històric La Rectoria (12R), per protegir la realitat històrica i singular del barri i regular més fàcilment qualsevol actuació en aquest. 

La MPPGO no incrementa el sostre residencial, però sí la densitat (permet dos habitatges més), respectant els paràmetres del PGO i tenint en compte la realitat física de les 
edificacions existents. En la memòria urbanística de la MPPGO elaborada pels Serveis d’Urbanisme de l’AMB es justifiquen i comparen les densitats fixades pel PGO i la 
proposta de la modificació. 
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Imatge 32. Plànol de la qualificació de l’àmbit que fixa la MPPGO 

 
Font: MPPGO número 25 - Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
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6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT 

6.1. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS PRINCIPALS IMPACTES DE LA MPPGO 

En aquest anàlisi d’identificació dels previsibles efectes ambientals de la MPPGO, es determinen els principals vectors ambientals que poden resultar afectats i els possibles 
impactes ambientals derivats del desenvolupament de la modificació. Es realitza una valoració qualitativament dels possibles impactes identificats, d’acord amb la 
caracterització de l’estat actual del medi ambient (realitzat a l’apartat 2 del present document) i el seu grau de rellevància. La terminologia utilitzada serà la següent: 

• COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu immediata un cop finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures 
correctores.  

En el cas que ens ocupa, els impactes compatibles seran aquells en que el desenvolupament de la modificació no suposa una alteració significativa del medi, no cal 
adoptar mesures correctores ja que es considera que el medi pot acollir l’actuació prevista.  

• MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no requereix mesures preventives o correctores intensives, i en el qual la consecució de 
les condicions ambientals inicials requereix d’un cert temps.  

En el cas que ens ocupa, seran aquells impactes que suposen una alteració dels valors del medi, i cal definir mesures preventives o correctores per minimitzar-ne 
els efectes ambientals per tal que la modificació es pugui desenvolupar. 

• SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions del medi exigeix adoptar mesures preventives o correctores, amb tot, fins i tot amb aquestes 
mesures, la recuperació requereix d’un període de temps dilatat. 

L’impacte sever serà aquell que produeix un efecte ambiental significatiu sobre el medi, malgrat l’adopció de mesures preventives o correctores. Aquests impactes 
són aquells que poden fer qüestionar la viabilitat ambiental del desenvolupament de la modificació si no es poden minimitzar els efectes adoptant mesures o 
canvis en el sector. 

• CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al llindar acceptable. Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals, sense possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectores o correctores. 

Són aquells impactes que produeixen una pèrdua dels valors ambientals del medi, i no poden ser acollits pel medi on es preveu l’actuació, ni adoptant mesures 
ambientals per minimitzar-ne els efectes. 

Cal tenir en compte que alguns dels efectes ambientals (impactes) identificats en la taula següent, no són efectes directes derivats de la modificació puntual sinó del futur 
projecte d’urbanització que es preveu. I igualment, també cal tenir en compte que bona part dels efectes ambientals identificats són actualment existents en l’estat actual a 
l’àmbit, que ja té un ús residencial i està majoritàriament urbanitzat. 
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Taula 12. Identificació i valoració dels potencials impactes ambientals del desenvolupament de la modificació 

MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE MOMENT D’IMPACTE 

Medi físic 

Climatologia No es preveuen canvis COMPATIBLE 

Geologia i sòls 
Sòls actualment alterats i construïts, no es preveuen canvis 

significatius  
COMPATIBLE 

Morfologia 
Terreny planer, actualment edificat, i en el que no es preveuen 

importants moviments de terra ni alteracions topogràfiques 
COMPATIBLE 

Hidrologia superficial 
No hi ha cursos d’aigua superficials, es preveu conservar els 

canals de drenatge existents a l’àmbit 
COMPATIBLE 

Hidrogeologia Lleu alteració de la permeabilitat del sòl COMPATIBLE 

Medi natural 

Hàbitat i comunitats vegetals  

Manteniment de la vegetació arbòria autòctona i singular existent 
a l’àmbit 

COMPATIBLE 

Presència d’espècies al·lòctones de caràcter invasor COMPATIBLE - MODERAT 

Fauna 
No es preveuen canvis que alterin la presència de la fauna de 

l'entorn 
COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s’alteren els connectors ecològics de la zona COMPATIBLE 

Espais naturals protegits Absència d’espais naturals protegits a l’interior de l’àmbit COMPATIBLE 

Riscos 
ambientals 

Risc sísmic No es preveuen canvis COMPATIBLE 

Risc d’incendi forestal 
No s’incrementa el risc d’incendi, però s’haurà de compatibilitzar 

en l’espai construït i usos de l’àmbit  
COMPATIBLE - MODERAT 

Risc d’inundabilitat Sector no està afectat pel risc d’inundabilitat COMPATIBLE 

Risc geològic Sector no afectat per riscos geològics potencials COMPATIBLE 

Contaminació atmosfèrica No existeixen ni es preveuen focus de contaminació COMPATIBLE 

Contaminació acústica 
Compatibilitzar el sector amb els nivells acústics fixats per 

normativa vigent 
COMPATIBLE - MODERAT 

Contaminació lumínica Possible increment de la il·luminació exterior i incidència lumínica COMPATIBLE - MODERAT 

Medi humà 

Població i poblament 

Millora en els aspectes relacionats amb l’edificació i la 
parcel·lació, per preservar i millorar el barri. 

COMPATIBLE 

Lleu augment del nombre d’habitatges, sense augmentar el sostre  COMPATIBLE 

Augment dels sistemes d’espais verds lliures públics d’acord amb 
la realitat i usos actuals de l’àmbit. 

COMPATIBLE 

Usos del sòl 
Millora i transformació d’un espai actualment edificat COMPATIBLE 

Consolidació i millora de la vialitat existent COMPATIBLE 

Paisatge 

Protecció d’elements considerats d’interès paisatgístic que 
garanteixen la singularitat del barri (vegetació autòctona i arbres 

fruiters,  canals de drenatge, hortes, etc.) 
COMPATIBLE 

Reconeixement del caràcter propi del barri de la Rectoria a nivell 
urbanístic i de gestió 

COMPATIBLE 

Millora de l’espai públic, amb la rehabilitació de la urbanització 
per millorar i uniformitzar la imatge del conjunt del barri 

COMPATIBLE 

Vialitat i mobilitat Consolidació i millora de la vialitat existent COMPATIBLE  

Patrimoni cultural i històric 

Reconeixement de l’àmbit històrico-funcional del barri de la 
Rectoria 

COMPATIBLE 

Conservació i protecció de les edificacions d’interès arquitectònic 
i històric  

COMPATIBLE 

Delimitació de l’Àrea d'expectativa arqueològica entorn l’església 
de Sant Cristòfol 

COMPATIBLE  

Aigua 
No es preveu un augment significatiu del consum d’aigua COMPATIBLE 

No es preveu un augment important de generació d’aigües 
residuals 

COMPATIBLE 

Energia i canvi climàtic 
No es preveu un augment important del consum energètic  COMPATIBLE 

No es preveu un augment considerable d'emissions GEH COMPATIBLE - MODERAT 

Residus 

No es preveu augment significatiu de la producció de residus 
domèstics 

COMPATIBLE 

Generació de residus d'obra durant la reforma de les edificacions i 
la millora i desenvolupament dels vials 

COMPATIBLE - MODERAT 
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MEDI FÍSIC 

L’àmbit de la MPPGO actualment ja es troba edificat i no es preveuen canvis que puguin alterar els sòls ni generar importants moviments de terra al sector.  

Entre les diferents estratègies que preveu la MPPGO per millorar els aspectes relacionats amb l’espai públic hi ha la de “assegurar un percentatge mínim de permeabilitat 
del sòl”, prioritzant l’ús de paviments permeables en la futura rehabilització de la urbanització. També es preveu protegir els canals de drenatge que existeixen a l’espai, 
com elements de valor paisatgístic i ambiental de la imatge del barri.  

MEDI NATURAL 

La MPPGO preveu preservar la autòctona així com els arbres fruiters existents, i mantenir l’àmbit funcional de casa/hort propi del barri, garantint espais lliures entorn les 
edificacions principals en les parcel·les i garantir la qualitat ambiental i paisatgística del barri. 

Cal destacar que s’han detectat espècies al·lòctones de caràcter invasor en jardins i espais lliures de l’àmbit, que caldria eliminar per evitar la seva proliferació i incidència 
sobre espècies autòctones de la zona. 

 

RISCOS AMBIENTALS 

El municipi està declarat d’alt risc d’incendi forestal, malgrat que el risc d’incendi bàsic a l’àmbit és baix, però alt en totes les masses forestals properes a l'àmbit. Caldrà 
complir amb la legislació vigent, i adaptar les mesures que siguin necessàries per prevenir el risc d’incendi i actuar en cas d’emergència a la zona.  

La qualitat atmosfèrica a l’àmbit és bona, no hi ha focus emissors de contaminants actualment a l’àmbit. Cal mantenir aquesta qualitat i evitar la presència d’aquests focus 
de contaminants atmosfèrics per futures activitats a la zona, que hauran d'implantar mesures per evitar i/o minimitzar les emissions a l'atmosfera que puguin alterar la 
qualitat de l'aire.  

No es preveuen usos en l'àmbit  que puguin incrementar el nivell de sorolls, tot i així qualsevol nova activitat  que s'implanti haurà de complir amb la normativa vigent i no 
superar els objectius de qualitat acústica fixats per la legislació vigent i mapa acústic municipal de Begues. 

La MPPGO preveu dins les estratègies de millora de l’espai públic, minimitzar al màxim la contaminació lumínica i optimitzar el consum energètic en la il·luminació. Caldrà 
donar compliment als requisits tècnics vigent sobre l’enllumenat exterior per part de la normativa vigent, que classifica tot l’àmbit en una zona E3 (protecció moderada), i 
no incidir en els espais no urbanitzables de l’entorn que tenen una protecció lumínica alta (E2). 

 

MEDI HUMÀ 

La MPPGO no afecta sòl no urbanitzable del municipi, no suposa una pèrdua ni ocupació d’espais no qualificat d’urbà o urbanitzable pel planejament vigent. No suposa un 
increment del sostre residencial però per ajustos en l’edificabilitat i realitat actual es permetran dos habitatges més. Aquests canvis suposen un augment dels sòls de 
sistemes públics, augmentat els espais lliures i reconeixent les places actualment existents en l’àmbit. 

La regulació d’una única clau urbanística en el nucli de la Rectoria, permet protegir la realitat històrica i singular del barri i regular les intervencions i millores en aquest més 
fàcilment. La MPPGO protegeix els elements de valor paisatgístic i ambiental del barri: canals de drenatge, horts, plantacions de plàtans i moreres en vials, etc. 

En les estratègies de la MPPGO relacionades amb l’edificació i la parcel·lació, i futur projecte de rehabilitació de la urbanització, es regulen les diferents edificacions 
existents per tal de millorar i uniformitzar la imatge del conjunt, emfatitzar el seu valor paisatgístic i arquitectònic, aprofundir en la seva sostenibilitat i millorar els serveis 
existents del barri. Es fixen uns criteris per als materials i coloracions permesos en les edificacions existents segons la seva tipologia, així com la composició de les cobertes, 
etc. aquests criteris permetran donar una uniformitat paisatgística al barri, mantenint la seva estètica i característiques de nucli històric, i alhora minimitzant-ne la 
incidència visual. Destaca la protecció entorn l’església on no es permetrà cap tipus de construcció per protegir-ne la visual i garantir la seva centralitat en el barri, també 
com a punt d’inici d’itineraris de descoberta els valors del nucli. 

Pel que fa a la vialitat, la MPPGO preveu que la futura urbanització fomenti la pacificació del trànsit, amb la prioritat de vianants i bicicletes en tot l’àmbit (prioritat 
invertida), per això recomana una plataforma única compartida. Es millorarà el carrer de la Rectoria que és el vial estructurador del barri i que suporta la major part del 
trànsit rodat i d’accés al nucli. 

Es vol garantir la protecció a les diferents edificacions històriques i patrimonials existents a l’àmbit. I es defineix el perímetre de l’àrea d’expectativa arqueològica de la 
necròpolis medieval en l’entorn de l’església de Sant Cristòfol. La MPPGO també fomenta els valors patrimonials i històrics, detallant que el futur projecte d’urbanització 
tindrà en compte la col·locació d’elements d’informació històrica, arquitectònica i de l’entorn natural del barri, per difondre aquests elements d’interès. 

No es preveu que el desenvolupament de la MPPGO incrementi el consum d’aigua i energia actuals a l’àmbit, les infraestructures de serveis ja subministren aigua i energia 
al sector. Tot i així, es recomana minimitzar aquests consums aplicant mesures d’estalvi energètic i d’aigua a les noves edificacions i reformes de les edificacions existents, 
seguint el Decret 21/2006 de criteris ambientals i d’ecoeficiència i el Codi tècnic de l’edificació. La implantació de mesures d’estalvi energètic pot reduir els consums 
energètics i incidir positivament en la reducció de les emissions de GEH del municipi. 

Pel que fa als residus que es produeixin durant l’execució de possibles obres a l’àmbit, s’haurà de complir amb la normativa vigent al respecte, i deixar el terreny afectat i 
l’entorn immediat net de deixalles i runes, evitant incidències ambientals a la zona i evitar degradar i alterar la imatge del barri de la Rectoria. 
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7. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ 

7.1. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS DELS PLANS SUPRAMUNICIPALS 

La modificació puntual han tingut en compte els criteris i estratègies dels plans supramunicipals, normativa sectorial i les exigències normatives de la legislació urbanística 
vigent. En l’apartat 3 del present document es descriuen els principals plans sectorials i territorials que tenen relació amb l’àmbit de modificació, i es valora la seva 
coherència i el seu compliment per part de la proposta planejada al sector. 

Per analitzar el compliment de les directrius ambientals fixades pel PTMB, s’analitzarà el compliment dels objectius ambientals i la seva incorporació en la modificació 
puntual. 

Taula 13. Verificació del compliment dels objectius ambientals del PTMB 

Objectius ambientals del PTMB Descripció de la incorporació a la MPPGO Compliment 

Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenible.  

La MPPGO no modifica l'estructura de la mobilitat existent a l'àmbit, 
amb el carrer de la Rectoria com a principal vial estructurador del barri 
de la Rectoria. Però la futura urbanització preveu la pacificació del 
trànsit rodat, donant prioritat als vianants i ciclistes.  

√ 

Racionalitzar el model d’ocupació del sòl. 

Actualment l’àmbit és urbà però manté model de barri original i històric 
amb edificacions rodejades de jardins i/o horts. La MPPGO regula 
l’edificació i la parcel·lació per conservar la imatge singular i de conjunt 
del barri. 

No s’augmenta el sostre residencial del sector, però es millora l’espai 
públic, incrementant el sòls de sistemes d’espais públics en places i 
espais lliures existents a l’àmbit. 

√ 

Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i 

energètics.  

En la normativa de la MPPGO (art.30. Aspectes ambiental i paisatgístics) 
s’incorpora la necessitat d’implantar en noves edificacions mesures de 
bona gestió  del cicle de l’aigua i de racionalització d’aquest recurs, 
d’estalvi energètic, bona gestió de residus,  compliment normativa 
vigent en matèria acústica i lumínica. D'altra banda el present document 
ambiental també realitza recomanacions per tal d'augmentar l'eficiència 
dels nous edificis i/o activitats que s'implantin a l'àmbit. 

√ 

Preservar els valors naturals. 

No hi ha afectació de sòl no urbanitzable de Begues, ni espais de valors 
naturals protegits per normativa sectorial. 

La MPPGO vol preservar els elements de valor ambiental i paisatgístic 
significatius de l’àmbit:  vegetació autòctona, els arbres fruiters, arbres 
alineats en vials, l’àmbit funcional casa/hort, canals de drenatge, etc.  
(veure art. 29 i 30 de la normativa).  

√ 

Com es podrà veure a la taula anterior, la MPPGO 25 de Begues a l’entorn de l’Església de Sant Cristòfol de la Rectoria, dóna compliment a les directrius ambientals fixades 
pel PTMB. 
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7.2. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS 

A continuació es mostra una taula on s’analitzen els objectius ambientals fixats per l’avaluació ambiental de la modificació i com les estratègies de la MPPGO hi donen 
compliment: 

Taula 14. Verificació del compliment dels objectius ambientals fixats per la modificació 

Objectius i criteris ambientals Descripció de la incorporació a la MPPGO Compliment 

Ocupació del sòl de manera eficient, deixant un esponjament 

en forma d’espais lliures regulant els usos i edificacions amb 

el mínim impacte ambiental i paisatgístic possible sobre el 

territori i coherent amb l’entorn. 

Actualment l’àmbit és urbà però manté model de barri original i històric amb 
edificacions rodejades de parcel·la lliure (jardins i/o horts). La MPPGO regula 
l’edificació i la parcel·lació per conservar aquesta imatge singular i de conjunt 
del barri, mantenint espai lliure entorn habitatges, i integrar paisatgísticament 
les ampliacions o reformes i les noves edificacions.  

No s’augmenta el sostre residencial del sector, però es millora l’espai públic, 
incrementant el sòls de sistemes d’espais públics en places i espais lliures 
existents a l’àmbit. 

√ 

Potenciar la mobilitat sostenible a l’àmbit, i la connectivitat 

amb les vies de l’entorn. 

La MPPGO no modifica l'estructura de la mobilitat existent a l'àmbit, amb el 
carrer de la Rectoria com a principal vial estructurador del barri de la Rectoria. 
Preveu amb el futur projecte d’urbanització de l’àmbit la pacificació del trànsit 
rodat (plataforma única), donant prioritat als vianants i ciclistes, potenciant la 
mobilitat sostenible a la zona. 

√ 

Protegir i no alterar la qualitat de les aigües subterrànies, ni 

l'escorrentia dels canals de drenatge existents, fomentant la 

permeabilitat del sòl. 

Els canals de drenatge existents a l’àmbit són considerats elements de valor 
paisatgístic i ambiental de l’àmbit, la MPPGO en preveu la seva protecció així 
com servituds associades (art. 17 de la normativa). 

La MPPGO també potencia la permeabilitat del sòl de l’àmbit: fixant una 
permeabilitat mínima en les parcel·les (art. 19), pavimentant menor superfície 
possible i utilitzant paviments permeables per garantir filtració de l’aigua al sòl 
(art.29).    

√ 

Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en les 

edificacions i usos de l'àmbit, prioritzant les tipologies que 

minimitzin la utilització dels recursos. 

La normativa de la MPPGO inclou que tots els usos i activitats hauran de ser 
compatibles amb l'adequada gestió del cicle de l'aigua, la obligatorietat de 
complir amb la ordenança municipal d'estalvi d'aigua, així estableix indicacions 
per als projectes de nous edificis i construccions (art. 30). 

El present document també proposa mesures per minimitzar la utilització de 
recursos i el foment de l'estalvi d'aigua en futures actuacions a l’àmbit. 

√ 

Minimitzar els efectes del sector urbà sobre la qualitat de 

l’aire i el canvi climàtic,  prevenint i corregint la contaminació 

acústica i lumínica. Caldrà tenir especial cura en no incidir 

sobre l’espai de sòl no urbanitzable de l’entorn. 

S’haurà de donar compliment a la normativa vigent en matèria de contaminació 
lumínica i acústica, garantint el compliment dels nivells de qualitat acústica i 
lumínica de la zona, com es recull a la normativa de la MPPGO (art. 30). 

√ 

Bona planificació i gestió dels residus que es generen a 

l’àmbit, d’acord els usos previstos, així com la correcte gestió i 

manipulació dels residus derivats de possibles obres.  

Actualment el barri ja disposa de contenidors de recollida selectiva de residus. 
En el futur projecte d’urbanització es tindrà en compte la ubicació dels 
contenidors de residus si s’escau, fomentant la minimització dels residus i 
garantint una correcta gestió i recollida dels residus, com s’indica en l’article 30 
de la normativa del MPPGO.   

√ 

Establir mesures d’estalvi i eficiència energètica en les noves 

construccions i les reformes i/o ampliacions de les edificacions 

existents, per reduir consum energètics i contribuir a la 

reducció del canvi climàtic. 

La normativa de la MPPGO inclou que els usos i activitats han de ser eficients 
des del punt de vista energètic maximitzant l’aprofitament del recurs respecte 
la minimització de l’impacte ambiental generat. També serà de compliment 
l’ordenança municipal per la implantació de sistemes de captació d’energia 
solar (art. 30). 

En el present document també es recomanen algunes mesures d’estalvi i 
eficiència energètica per a les futures noves construccions i/o activitats que 
s'implantin, que poden reduir les emissions de GEH i contribuir en la reducció 
del canvi climàtic. 

√ 

Dissenyar l’ordenació de manera que s’asseguri una 

continuació coherent amb la vegetació i espais de l’entorn, i 

garantir la  conservació dels peus arboris d’espècies 

autòctones existents. 

La MPPGO preveu preservar els elements de valor ambiental i paisatgístic 
significatius de l’àmbit: vegetació autòctona, els arbres fruiters, arbres alineats 
en vials, l’àmbit funcional casa/hort, canals de drenatge, etc.  (veure art. 10, 29 i 
30 de la normativa), per garantir la imatge i la qualitat ambiental i paisatgística 
del barri de la Rectoria. 

La memòria urbanística de la MPPGO elaborada pels Serveis Urbanístic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, inclou un plànol dels elements vegetals de l’àmbit 
a preservar (P06. Vegetació i canals de drenatge a preservar). 

En el present document es recomanen altres mesures que es poden tenir en 
compte en el correcta tractament i disseny dels espais lliures de l’àmbit. 

√ 

Establir criteris ecològics i paisatgístic en els espais no 

edificats de l’àmbit, coherents amb la vegetació autòctona i 

pròpia de la zona, i permetin una naturalització i major 

qualitat ambiental de l’espai urbà de caràcter rural. 

√ 

Mantenir les característiques urbanístiques (formes, colors, 

textures, etc.) que atorguen al barri de la Rectoria el seu 

caràcter propi, establint mesures d’integració paisatgística 

per noves edificacions, modificacions i/o ampliacions 

d’edificacions existents, i protegint els elements característics 

del patrimoni cultural i històric de l’àmbit. 

La MPPGO regula les diferents classes d’edificacions (principals, auxiliars, etc.) 
per tal de millorar i uniformitzar la imatge del conjunt del barri, emfatitzar el 
seu valor paisatgístic i arquitectònic. Fixa uns criteris per als materials i 
coloracions permesos en les edificacions existents segons la seva tipologia, així 
com la composició de les cobertes, etc. aquests criteris permetran mantenir 
l’estètica i característiques de nucli, i alhora minimitzar la incidència visual de 
noves construccions o modificació de les existents. (veure art. 22 a 28). 

Es protegeix l’entorn de l’església on no es permetrà cap tipus de construcció 
per protegir-ne la visual i garantir la seva centralitat en el barri, també com a 
punt d’inici d’itineraris de descoberta els valors del nucli. (art. 18) 

L'article 10 i l'article 30 de la normativa de la modificació inclouen aspectes de 
preservació d’elements ambientals i paisatgístics de l’àmbit (vegetació, canals 
drenatge, tanques, etc.). Es prohibeixen les actuacions transformadores que 
suposin una pèrdua dels valors i dels elements definidors del paisatge de l’àmbit 
(art. 30). 

√ 

Com es pot observar en la taula anterior, la MPPGO 5 de Begues a l’entorn de l’Església de Sant Cristòfol de la Rectoria, dóna compliment als objectius ambientals fixats. 
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7.3. VALORACIÓ AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ 

L’impacte ambiental general provocat per la MPPGO es considera COMPATIBLE, no es preveu afectacions ni alteracions del sòl no urbanitzable ni espais naturals protegits 
del municipi. Les millores i actuacions derivades de la modificació al barri de la Rectoria permetran conservar els principals elements de valor ambiental i paisatgístic de 
l’àmbit i millora la imatge del barri i la seva integració amb l’entorn rural.  

A més, la modificació també aposta per fomentar la mobilitat sostenible, bona gestió del cicle de l’aigua, estalvi i optimització energètica, bona gestió dels residus, etc. tot 
incidint en la reducció dels efectes sobre el canvi climàtic per actuacions urbanístiques. 

La no necessitat d’avaluació ambiental estratègica ordinària de la MPPGO es justifica per l’absència de valors i elements ambientals rellevants a l’àmbit, les característiques 
territorials i realitat física de l’espai, així com la seva qualificació de sòl urbà i urbanitzable pel planejament vigent. La incorporació de criteris ambientals i paisatgístic en la 
ordenació i regulació de l’àmbit que introdueix la modificació puntual que es tramita, permetrà minimitzar la incidència ambiental i paisatgística de reformes i millores de 
les edificacions existents i noves construccions i actuacions a l’àmbit, i millorar la qualitat ambiental i paisatgística del barri de la Rectoria. 
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8. RECOMANACIONS AMBIENTALS 

La normativa de la MPPGO inclou diversos articles que fan referència a la implantació de mesures ambientals per minimitzar l'impacte ambiental i paisatgístic del 
desenvolupament de la modificació. Concretament, el Títol 7. Aspectes ambientals i paisatgístics de la normativa de la MPPGO inclou un seguit de mesures per al cicle de 
l'aigua, residus, mesures d'ecoeficiència, i integració paisatgística, entre d'altres. A més, al llarg de l'articulat s'inclouen propostes, recomanacions i especificacions que fan 
referència a aspectes tals com la permeabiliat, els materials i colors de les edificacions, vegetació a preservar, etc. 

Tot seguit, es proposen  altres recomanacions ambientals que es poden tenir en compte en actuacions a l’àmbit, i que es pot estudiar incloure en la MPPGO d’aprovació 
final o en ordenança municipal sectorial. 

 

8.1 MEDI FÍSIC I RISCOS AMBIENTALS 

a) Mesures per evitar contaminació sonora  

Durant la fase de construcció per tal d’evitar molèsties a la població de la zona, s’haurien de realitzar les obres en moment de l’any i del dia que causin les menors 
molèsties. És imprescindible fixar i controlar els horaris de treball en la construcció, evitant les tasques sorolloses en les hores de repòs nocturn. Es respectaran els criteris 
establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
n’adapten els annexos,i la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a l’entorn produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure; així com 
l’ordenança municipal vigent en matèria acústica. 

b) Mesures d’estalvi energètic i d’enllumenat 

Com determina la normativa de la MPPGO s’hauran de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, i el Reglament que la desenvolupa (Decret 190/2015) i les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

Per l’enllumenat interior de les edificacions, es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació, així com dissenyar les instal·lacions de forma que permetin ajustar la 
potència lumínica a les necessitats del moment, instal·lar reguladors de flux, equips d’encesa i apagada automàtica per il·luminació exterior, instal·lació d’interruptors 
temporitzats i detectors o sensors de presència on es pugui, etc. Amb la utilització de sistemes eficients d’il·luminació i energia, també s’aconsegueix un gran estalvi 
econòmic, al mateix temps que es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

També es recomana utilitzar criteris de màxim estalvi energètic en noves construccions o reformes d’edificacions existents, afavorint tant els sistemes constructius 
bioclimàtics o d’estalvi passiu (aïllament, ràfies, tendals abatibles o similars), evitant elements de contaminació lumínica. Els criteris de disseny bioclimàtics, com una bona 
orientació dels edificis per millorar l’eficiència energètica, a més de disposar d’un bon aïllament tèrmic per mantenir i aconseguir bones temperatures a l’interior. Si 
s’aconsegueix una bona orientació dels edificis i unes obertures adequades i ben situades, es pot aconseguir un manteniment de la bona temperatura de l’interior de 
l’edifici i a no abusar de calefaccions i sistemes de refrigeració, tant nocius per la qualitat del medi ambient. 

 

8.2. MEDI NATURAL I PAISATGÍSTIC 

c) Espais lliures (jardins públics i privats) 

La normativa de la MPPGO ja recull que caldrà realitzar plantacions amb vegetació autòctona, tot seguint es recomanen una sèrie de criteris ecològics i paisatgístic en 
futures plantacions i enjardinaments en els espais lliures i zones verdes de l’àmbit (privats i públics): 

• Espècies autòctones i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl). 

•  Espècies de fàcil implantació. 

• Espècies no piròfites, de baix grau d’inflamabilitat. 

•  Espècies amb capacitat de protecció i estructuració del sòl. 

• Ser espècies de desenvolupament no massa lent. 

• Espècies de baix manteniment i requeriment hídric (es pot consultar annex 1 de l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona). 

• La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions vegetals existents a l’entorn immediat. 

• Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca del cromatisme. 

• Per optimitzar l’efecte d’apantallament visual en tots els moments de l’any en cas que sigui necessari, es poden optar per espècies perennifòlies o, si no ho són, 
que tinguin bona densitat de brancam, tupides i amb elevada massa foliar. 

• Per protecció solar, en aquelles zones on es prevegi un ús humà continuat, es recomana escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però que 
alhora permetin l’entrada de llum i calor en època hivernal. 

• Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques i/o medicinals, com la farigola (Thymus vulgaris), camamilla (Matricaria 
chamomilla), menta (Mentha sp.), orenga (Origanum vulgare), sàlvia (Salvia officinalis), etc. 

• Evitar la plantació de gespa, gran consumidora d’aigua, i optar per la utilització de plantes tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o 
espècies autòctones adaptades a les característiques climàtiques mediterrànies i de menor requeriment hídric. 

D’acord amb criteris de la Generalitat de Catalunya – Àrea de Medi Natural es recomana evitar la plantació d’aquestes espècies al·lòctones, especialment de: 

Arbres 

- acàcia (Robinia pseudoacacia) 

- ailant (Ailanthus altissima) 

- freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 

- freixe de flor (Fraxinus ornus) 

- acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 

- mimosa (Acacia dealbata) 

- morera del paper (Broussonetia papyrifera) 

- negundo (Acer negundo) 

- troana (Ligustrum lucidum)  

Arbusts 

- Amporpha fruticosa 

- Baccharis halimifolia 

- budlèia (Buddleja davidii) 

- cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus i Cotoneaster tomentosa) 

- carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 

- piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata) 
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- pitospor (Pittosporum tobira) 

Plantes entapissants i reptants 

- Campanetes (Ipomoea cf. indica) 

- miraguà (Araujia sericifera) 

- bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis) 

- bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 

- cabellera de la reina (Aptenia cordifolia) 

- Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 

- lligabosc (Lonicera japonica) 

- Senecio angulatus / Senecio tamoides 

- Sicyos angulatus 

- tradescantia Tradescantia fluminensis 

- vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii) 

- vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

- Disphyma australe 

- Drosanthemum floribundum 

- Drosanthemum hispidum 

- Malephora crocea 

- Ruschia caroli 

Plantes crasses i assimilables 

- aloe maculat (Aloe maculata) 

- atzavares o figuerasses (Agave sp.) 

- Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 

- figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima O. stricta i O. linguiformis) 

- Einadia nutans 

- Cylindropuntia subulata 

Pel que fa al rec, si és necessària la seva instal·lació, s’aconsella utilitzar sistemes de rec eficients (goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les 
demandes hídriques reals del sòl i de les espècies existents. Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per regar, o si no l’aigua del freàtic, a ser 
possible mai aigua d’abastament públic. 

d) Paisatge 

Tot seguit es recomanen una sèrie de mesures paisatgístiques que caldria tenir en compte en actuacions al sector, i que pot complementar les existents en la normativa de 
la MPPGO: 

• Evitar col·locar elements exteriors de colors llampants o molt cridaners, o de volums molt grans que pel seu impacte visual, puguin incidir negativament, en la 
imatge exterior d’aquesta àrea. Es recomanen les composicions arquitectòniques simples i funcionals, que proporcionen una sensació d’ordre i faciliten la formació 
d’una imatge de conjunt harmònica. 

• Si calen infraestructures de serveis o es fan modificacions a les existents, també es recomana que s’utilitzi materials el més ecològics i sostenibles possible, de 
colors i tonalitats no molt vistosos i integrats al cromatisme de l’entorn; i si potser “amagats” o “camuflats” per la vegetació i/o edificació existent. S’intentarà 
soterrar la majoria de les línies de serveis aèries existents a l’àmbit. 

• La publicitat i la senyalització són elements inherents a les activitats, un dels usos secundaris possibles en l'àmbit. Cal fer compatible la minimització de l’impacte 
visual de la publicitat (o integració) al mateix temps que es manté l’objectiu de reclam publicitari. Així mateix, la senyalització realitzada sota criteris unitaris i 
homogenis és una bona alternativa a la dispersió de publicitat i senyalització i dóna una imatge de conjunt ordenada i coherent de la zona. S’haurien d’establir uns 
criteris reguladors en tot el sector, per una òptima localització, mida, cromatisme i la il·luminació dels panells publicitaris i senyalètica, que tingués en compte la 
visibilitat de la zona i l’entorn, aconseguint una coherència en el sector i no afectant l'estètica general com a nucli històric que presenta el barri de la Rectoria.  

• Per tal d’evitar que els espais lliures de les parcel·les entorn de l’edificació esdevinguin espais desordenats i en estat de conservació precari, fet que pot generar 
una imatge de conjunt de baixa qualitat,es recomana: 

- Destinar aquest espai a jardí i/o horta.  

- No deixar brossa o deixalles en aquest espai si no és dins a recipients tancats que dificultin l’accés d’animals. 

- Evitar deixar materials diversos emmagatzemats a l’exterior, però si s’han de deixar, intentar que aquests estiguin ordenats i no mostrin una imatge 
desendreçada i caòtica de l’espai exterior de l’edificació, i col·locar-los en espais poc visibles des de l’exterior.  

- Evitar la presència de recipients que puguin acumular aigua, per revenir la proliferació del mosquit tigre.  

- No impermeabilitzar l’espai, per permetre una infiltració de l’aigua de pluja i naturalització de l’espai. 
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8.3. MEDI HUMÀ 

e) Per la instal·lació del mobiliari als espais verds 

Aquesta mesura s’hauria de tenir en compte durant el possible disseny dels espais verds lliures de l’àmbit. Es recomana que tot el nou mobiliari que es vulgui ubicar en els 
jardins, des de bancs, a papereres, gronxadors, etc. segueixi uns criteris ambientals, inclosos en la compra verda de productes. Alguns dels criteris ambientals de compra 
verda i de baix impacte ambiental per la instal·lació de mobiliari urbà, podrien ser4: 

• Elements integrats a l’entorn, de manera que no suposin un element artificial de disseny, colors i textura impactants col·locats al mig d’un espai. 

• Minimitzar l’ús de materials en el paviment i sistemes de fixació que contemplin el desmantellament i baix impacte al sòl, més elements no vol dir més seguretat o 
serveis. 

• Reduir ús de maquinària en la instal·lació dels elements. 

• Evitar sobredimensionar els forats, si són necessaris, per la instal·lació. 

• Exigir a empreses subministradores o constructores materials o productes que disposin d’un estudi del seu cicle de vida. 

• Comprar elements o materials que necessitin un baix i fàcil manteniment. 

• Prioritzar la compra de materials o elements amb certificat d’etiqueta ecològica, incloent els seus tractament superficials. 

• Utilitzar productes reciclats o reutilitzats, i reciclables. 

• Potenciar la compra d’aquells productes que es puguin reparar i que per tant disposin de peces de recanvi. Potenciar abans de la restitució total de l’element, la 
reparació i posteriorment la reposició.  

• Que els proveïdors del mobiliari que es vol comprar s’ubiquin prop del municipi per tal de minimitzar el transport dels productes i les seves peces en cas de 
reparacions. 

• Gestionar correctament els residus generats pel manteniment de les instal·lacions. 

f) Activitats 

Qualsevol nova activitat econòmica a l’àmbit, amb incidència ambiental i d’acord l’aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, haurà de sotmetre’s a les determinacions d’aquesta normativa i qualsevol altre de sectorial que li sigui d’aplicació i garanteixi el bon funcionament de l’activitat 
sense incidències en el medi ambient (cicle de l’aigua, generació de residus, emissions atmosfèriques, soroll, etc.). 

Les noves activitat que s’implantin, hauran de presentar la documentació administrativa i tècnica necessària a l’Ajuntament, per tal que autoritzi i/o validi la seva obertura, 
d’acord normativa vigent. 

g) Criteris de sostenibilitat en l’edificació 

Quan s’elaborin nous projectes d’edificació i/o reforma de construccions existents, així com en el projecte d’urbanització de l’àmbit, és important tenir en compte els 
següents criteris de sostenibilitat sempre que sigui possible: 

− Uflitzar materials i elements construcfus de cost energètic baix en el seu cicle de vida: per exemple, com a materials metàl·lics es poden emprar l’acer i l’alumini per la 
seva alta reciclabilitat i reutilització i no utilitzar asbest ni plom. 

− Uflitzar també materials de construcció que incorporin materials reciclats. 

− Usar fustes de cicle sostenible, minimitzar l’ús de materials plàstics que continguin clor, evitar pintures amb plom i resines sintètiques, utilitzar àrids reciclats. 

− S’ha d’optar per l’ús de materials durables, que requereixin menys manteniment,que siguin reuflitzables i reciclables. 

− En el procés de l’obra cal evitar revesfments adherits a suports de diferent naturalesa de la d’aquests, utilitzar unions mecàniques (en sec), en substitució de les unions 
rígides (per adhesió) sempre que sigui possible, no encastar les instal·lacions i fomentar la utilització de cels rasos, sòls flotants i envans de cartró guix. 

− S’ha d’evitar l’ús de materials de construcció per la seva probable toxicitat o la seva afecció sobre aspectes ambientals. Alguns d’aquests materials són: 

o el plom (tan en pintures com en canonades) 

o amiant 

o compostos orgànics volàtils (COV) 

o protectors de la fusta 

o materials radioactius 

o organoclorats 

o policlorur de vinil (PVC) 

o fustes tropicals 

o pintures amb dissolvents 

− Dissenyar les distribucions interiors aprofitant al màxim la llum natural, les proteccions solars i la ventilació natural. 

− Dissenyar obertures que permetin un nivell convenient d’aïllament tèrmic, acústic,d’il·luminació i de ventilació. 

− Uflitzar sistemes energètics avançats per optimitzar el consum d’energia. 

− Dimensionar les zones desfnades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona gestió. 

h) Ecoeficiència energètica  

S’haurà de tenir present el Codi Tècnic de l’Edificació Reial (Decret 314/2006), el  Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència i l’ordenança municipal de captació d’energia solar en les noves edificacions, aconseguint així una minimització dels consums energètics i les emissions de 
GEH. Són paràmetres d’ecoeficiència energètics: 

− La implantació de solucions constructives i d’aïllament tèrmic en les parts massisses dels tancaments verticals exteriors; vidres dobles a les obertures i tractaments protectors per les 
obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest. 

− Implantació d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament energia solar tèrmica. 

− Es tindran en compte els paràmetres d’ecoeficiència energètica; en l’ús de l’aigua; la construcció i materials; en la gestió dels residus; i en general en la protecció contra qualsevol 
contaminació sonora, lumínica i atmosfèrica. 

− Es prioritzarà la instal·lació tèrmica basada en l’ús d’energies renovables 

− En l’espai reservat per a la instal·lació d’aparells de rentavaixelles caldrà preveure una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta. 

                                                      
 
 
4 Ecodisseny de Parc Infantils, de ELISAVA Escola Superior de Disseny 
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Es tindran en compte els paràmetres d’ecoeficiència: energètica; en l’ús de l’aigua; la construcció i materials; en la gestió dels residus; i en general en la protecció contra 
qualsevol contaminació sonora, lumínica i atmosfèrica. 
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9. MESURES DE SEGUIMENT AMBIENTAL 

El seguiment ambiental ha de donar garantia als ciutadans de que el desenvolupament de la modificació no suposarà impactes no previstos i no degradarà ambientalment 
el barri de la Rectoria ni el municipi, ni els espais de valor ambiental de l’entorn. A més s’ha de garantir, que en cas d’aparèixer impactes ambientals no previstos, s’actuarà 
el millor possible i s’aplicaran les mesures correctores que siguin necessàries.  

Per realitzar aquest seguiment, es proposa que es verifiqui el compliment de la normativa i mesures ambientals proposades pel desenvolupament del sector, i es doni 
compliment als objectius i criteris ambientals fixats en el present document, i el futur projecte d’urbanització de l’àmbit que preveu la modificació puntual.  

Aquesta tasca la pot realitzar l’administració local, quan aprovi la modificació puntual i el projecte d’urbanització, i atorgui possibles llicències d’obres per les noves 
edificacions i/o modificacions de les edificacions existents. Haurà de verificar que la documentació tècnica que es presenti, doni compliment als objectius i criteris 
ambientals fixats i a la normativa vigent d’aplicació que regula aspectes ambientals i paisatgístics. També s’hauria de verificar la incorporació de les recomanacions 
ambiental i paisatgístiques que es proposen al present document ambiental, i que la normativa de la modificació en bona part ja incorpora. Per un correcta seguiment 
ambiental, també seria bo que es realitzin visites d’inspecció durant futures a l’àmbit, per comprovar que no hi ha incidències en els vectors ambientals del medi. 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

1   AGENDA

Es preveu per un termini global de 8 anys per realitzar les millores en la urbanització, dividit en 4 anys per 
la redacció del projecte d’urbanització i 4 anys per l’execució de les obres.

desenvolupament.

2   AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

-
-

-

-

d’acord a la disposició addicional segona punt 4 del TRLU. 

-

addicional segona punt 4 del TRLU. 

V DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

105



106



MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 
A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

DE LA INFORMACIÓ

I10. Vista aèria

DE LA PROPOSTA

ANNEXES
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Classificació del sòl
Pla General d'Ordenació Begues
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SU sòl urbà
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Qualificacions urbanístiques
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edifici protegit
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I13

límit de classificació

QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES

12 nucli històric
17a1 ciutat jardí
17a2 ciutat jardí

6b espai lliure

7b equipaments privats
5 viari

SUP9 La Rectoria
Sistemes

Zones

SUD

SNU
A agrícola

21 verd privat
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Carrer de Menorca

C
arrer de C

astelló

Can Fusteret

Carrer d'Alacant

Cal Paulo
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arrer de la R

ectoria
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de Sant Cristòfol

Església
de Sant
Cristòfol

Ca la
Filomena

Cal Traginer

la Rectoria
Vella

Can
Queralt

Cal
Gaietano

Av. Torres Vilaró

Cal Barris

Olivella

NespreraÀlber

arbres existents

PiAmetller

Olivera PlàtanFiguera

Prunera Roure

SalzeLlorer

XiprerLledoner MoreraAcer Negundo

Atzavara

Catalpa Ginkgo

Glicina Robinia
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hortscanals de drenatge
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Carrer de Sant Cristòfol

Carrer de Menorca
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Carrer d'Alacant

Cal Paulo
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arrer de la R

ectoria
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de Sant Cristòfol
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Queralt
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Cal Barris
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Ajuntament
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edificis principals - protecció i conservació de l'estructura edificatòria

edificis principals - no protegits

construccions auxiliars

pous

1000Patrimoni construït

àmbit MPPGO

I15

murs de pedra
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Alçat E-E'

300

Alçat A-A'

Alçat B-B'
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Edifici no protegit(16) Construcció auxiliar no protegida(17)

Construcció auxiliar no protegida(17)

Edifici no protegit(13)

Edifici no protegit(13)
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Carrer de Sant Cristòfol

Carrer de Menorca

C
arrer de C

astelló

Can Fusteret

Carrer d'Alacant

Cal Paulo
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arrer de la R

ectoria

Casetes del carrer
de Sant Cristòfol

Església
de Sant
Cristòfol

Ca la
Filomena

Cal Traginer

la Rectoria
Vella

Can
Queralt

Cal
Gaietano

Av. Torres Vilaró

Cal Barris

Alçat F-F'

Alçat G-G'

Alçat J-J'

Edifici no protegit
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Edifici no protegit(15)

(3)

(6) (8)

(8)

Edifici no protegit(15) (1) Edifici no protegit(2) Edifici no protegit(3)

(1)Edifici no protegit(2)

(14)
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Carrer de Menorca

C
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astelló

Carrer d'Alacant

C
arrer de la R

ectoria
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servitud de pas

servitud de pas (aigües)

servitud de pas (aigües)
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3

variable

PE 32

PE 32

PE 32

P
E
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0

PE
 6

3

PE 90

PE 90

PE 32

xarxa residuals

xarxa pluvials

xarxa unitària

diàmetre variable

pou de registre

embornal

pou de registre

(xarxa unitària)

xarxa de sanejament xarxa d'abastament d'aigua

diàmetre canonada

hidrant

vàlvula comporta

reducció

boca d'aire

cap extrem

descàrrega

ramal

element de mesura
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1000Serveis existents (I)
(xarxa de sanejament i xarxa d'abastament d'aigua)

àmbit MPPGO

I18

xarxa de gas

escomesa
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C
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astelló

Carrer d'Alacant

C
arrer de la R

ectoria
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2c
. P

V
C

 9
0 

m
.

servitud de pas

servitud de pas (aigües)

servitud de pas (aigües)

2

3

variable

Serveis existents (II)
(xarxa elèctrica, xarxa d'enllumenat i
xarxa de telecomunicacions)

mitja i alta tensió:
MT 11kV soterrat

baixa tensió:
tram BL 380V soterrat
tram BT soterrat
BT aèria 380V trenat

xarxa elèctrica xarxa d'enllumenat

armari intempèrie
(tensió de sortida 380/220)

canalització aèria
núm. quadre, núm.
línia i núm. lluminària

pal de fusta

braç. làmpada 70W VSAP

xarxa de telecomunicacions

canalizació
(Telefónica de España)

núm. conductes,
material i longitud

pal de fusta
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Servituds aeronàutiques (I)
Servituds d'operació de les aeronaus
Reial decret 2051/2004

ÀMBIT MPPGO

àmbit MPPGO

límit terme municipal de Begues

20000

límit termes municipals

VISTA GENERAL (e: 1/125000)

DETALL

superfície de limitació d'altures de les servituds aeronàutiques

envolupant de les servituds aeronàutiques

250 corba de nivell i cota de terreny

Nota: aquest plànol és una transcripció del plànol "1.1  AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT; SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS; SERVIDUMBRES DE
OPERACIÓN DE LAS AERONAVES; REAL DECRETO 2051/2004" que forma part de l'ANEXO I "SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS" de l'informe de la
SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE, DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, de data 8 de juliol de 2015.
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ÀMBIT MPPGO
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Ajuntament
de Begues

20000

VISTA GENERAL (e: 1/125000)

DETALL

Servituds aeronàutiques (II)
Complex radioelèctric de Begues
Reial decret 2042/1986;
Reial decret 2285/1986

Nota: aquest plànol és una transcripció del plànol "1.2 INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS AERONÁUTICAS; SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS; COMPLEJO
RADIOLÉCTRICO DE BEGAS; REAL DECRETO 2042/1986; REAL DECRETO 2285/1986" que forma part de l'ANEXO I "SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS" de
l'informe de la SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE, DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, de data 8 de juliol de 2015.

I21

àmbit MPPGO

límit terme municipal de Begues

límit termes municipals

superfície de limitació d'altures de les instal·lacions radioelèctriques

corba de nivell i cota de terreny250
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Carrer de Sant Cristòfol

Carrer de Menorca

C
arrer de C

astelló

Carrer d'Alacant

C
arrer de la R

ectoria

Av. Torres Vilaró
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Classificació del sòl proposada

àmbit MPPGO

P01

límit de classificació

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

SU sòl urbà
SUD sòl urbà delimitat
SNU sòl no urbanitzable
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Carrer de Sant Cristòfol

Carrer de Menorca

C
arrer de C

astelló

Carrer d'Alacant

C
arrer de la R

ectoria

Av. Torres Vilaró

servitud de pas

servitud de pas (aigües)

servitud de pas (aigües)

2

3

variable

1000

servitud de pas

ample nominal de vial

edifici protegit

servitud de pas d'aigües

límit àrea d'expectativa arqueològica
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proposades

unitats funcionals d'agrupament
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límit de classificació

QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES

12R nucli històric La Rectoria
17a1 ciutat Jardí
17a2 ciutat Jardí

6 espai lliure
7b equipaments privats
5 viari

SUP9 La Rectoria
Sistemes

Zones

SUD

SNU
A agrícola
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Can Fusteret

Cal Paulo

Casetes del carrer
de Sant Cristòfol

Església
de Sant
Cristòfol

Ca la
Filomena

Cal Traginer

la Rectoria
Vella

Can
Queralt

Cal
Gaietano

Cal Barris

7

7

servitud de pas

servitud de pas (aigües)

servitud de pas (aigües)
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variable
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30
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entorn de protecció

part lliure de la unitat funcional

Ordenació de volums proposada

servitud de pas

servitud de pas d'aigües

àmbit MPPGO

servitud de carreteres

servitud de carreteres

àrea expectativa arqueològicaunitat funcional

P03
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cota màxima cornisa 407
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1.8

cota màxima cornisa 407

300

A-A'
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Alçats (I)
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Alçats (II)
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C
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Can Fusteret
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APROVACIÓ INICIAL

gener 2019

Ajuntament
de Begues P061000Vegetació i canals de

drenatge a preservar

àmbit MPPGO

canals de drenatge a preservar

vegetació associada a canals de drenatge a preservar
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Carrer de Sant Cristòfol

Carrer de Menorca

C
arrer de C

astelló

Carrer d'Alacant

C
arrer de la R

ectoria

Av. Torres Vilaró
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A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

APROVACIÓ INICIAL

gener 2019

Ajuntament
de Begues

murs de pedra i tanques a preservar

pous a preservar

cobert a preservar

P071000Elements característics
del lloc a preservar

àmbit MPPGO
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Carrer de Sant Cristòfol

Carrer de Menorca

C
arrer de C

astelló

Can Fusteret

Carrer d'Alacant

Cal Paulo

C
arrer de la R

ectoria

Casetes del carrer
de Sant Cristòfol

Església
de Sant
Cristòfol

Ca la
Filomena

Cal Traginer

la Rectoria
Vella

Can
Queralt

Cal
Gaietano

Av. Torres Vilaró

Cal Barris 5

5

5

5
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO NÚMERO 25,
A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

APROVACIÓ INICIAL

gener 2019

Ajuntament
de Begues

gramínies

sauló / grava

paviment carrer / places

1000Urbanització de l'espai públic
(proposta indicativa)

canal de drenatge

arbustives

àmbit MPPGO

P08
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Carrer de Sant Cristòfol

Carrer de Menorca

C
arrer de C

astelló

Can Fusteret

Carrer d'Alacant

Cal Paulo

C
arrer de la R

ectoria

Casetes del carrer
de Sant Cristòfol

Església
de Sant
Cristòfol

Ca la
Filomena

Cal Traginer

la Rectoria
Vella

Can
Queralt

Cal
Gaietano

Av. Torres Vilaró

Cal Barris

1/           

DATA

ESCALA

SERVEI DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO NÚMERO 25,
A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

APROVACIÓ INICIAL

gener 2019

Ajuntament
de Begues

Àmbit de suspensió de llicències 1000

àmbit MPPGO / àmbit de suspensió de llicències

A01
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

1. INTRODUCCIÓ
La present -

el caràcter del lloc.

-

 Planejament 
-

-
neixement de la realitat existent.

- El RACC redactà el Pla de Mobilitat de Begues l’any 2006, aprovat per l’ajuntament i el 2010 la Fun-
dació del RACC va auditar-ne la implantació.

-
bilitat de Begues.

regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

valors de seguretat, sostenibilitat i integració social.

del barri de la Rectoria, donant una resposta integral a l’entorn de l’església de Sant Cristòfol i resolent les 

DONAR UNA RESPOSTA INTEGRAL PER GARANTIR LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL BARRI DE LA RECTORIA 
I EL SEU ENTORN

-

- -

fruiters, protegir els canals de drenatge, assegurar un percentatge mínim de permeabilitat del 
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- -

-

-

del barri.

2. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT ACTUAL

especial atenció als entorns de l’àmbit d’estudi.

Arrel de l’aplicació del Pla de Mobilitat, el trànsit pel centre de la ciutat es reduí en un 35%. Les seves in-

ja va ser pavimentat amb plataforma única.

-

la plaça de l’església de Sant Cristòfol i el carrer de Sant Cristòfol. Al nord de l’àmbit, el carrer de la Rectoria 
-

enllaç entre la BV-2041 i la BV-2005.

El carrer de la Rectoria és un carrer pavimentat amb asfalt i formigó en estat acceptable, en la seva major 

També es pot trobar una altre tram de vorera al carrer d’Alacant.

2009 constatà un important augment del nombre de vianants a les vies principals. En concret, la pavimen-
tació amb plataforma única del carrer Major permeté un increment en el nombre de vianants de més del 

increments compresos entre el 35% i el 50%.

-
cialment pavimentats o sense pavimentar.
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

El projecte del carril bici pel carrer Sant Climent donarà servei al nord de l’àmbit d’estudi.

-

-
ta amb l’estació de tren de Gavà.

i l’avinguda Torres Vilaró.

en general, trobant-se majors ocupacions a les zones immediates als carrers de vianants, l’escola del carrer 
Mossèn Cinto Verdaguer i la plaça de l’església de Sant Cristòfol

3. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
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-

-

-

integració social.

4. IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA I PROPOSTES

Pla especial la Rectoria 

uns costos d’urbanització realistes i assumibles. 

En el carrer de la Rectoria entre l’avinguda Torres Vilaró i el carrer Menorca, al nord de l’àmbit, la urba-

evitant l’ús massiu de pilones i altres elements similars.

La plaça de l’església i la de l’entrada al barri, així com el carrer de Sant Cristòfol, s’urbanitzaran com a zona 
d’accés restringit de plataforma única i preferència per a vianants.
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-

la seguretat. 

tot el municipi donant prioritat a bicicletes i vianants. 

carril bici projectat al carrer de Sant Climent.

-
ment entre el carrer de la Rectoria i l’avinguda Torres Vilaró.

d’un mínim de places d’aparcament.

Per determinar les reserves d’aparcament necessàries a l’àmbit aplicarem els estàndards de l’Annex 3 del 

2 seran accessibles i 16 places d’aparcament per a motocicletes.
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places d’aparcament.

Dimensions de les places d’aparcament

accessible.

seu darrere.

Determinació de les reserves
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO núm. 25 A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE LA RECTORIA

Així doncs cal reservar un total de 78 places de bicicleta.

-
llarà al projecte d’urbanització.

Dimensions de les places de bicicleta

El  publicat per el 

unes dimensions entre suports de 0’8 m i una reserva d’espai de 2 m de llarg.

depenent la seva disposició amb unes dimensions entre suports d’entre 0’6 i 0’7m o 0,3 i 0’35 si es col·lo-

5. FINANÇAMENT

urbanització i les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, de bicicletes, de 
-

de la xarxa de transport públic existent i per tant no se’n derivaran costos.

6.  PLÀNOLS
M1  MOBILITAT GENERADA

M2  XARXA VIÀRIA

M3  XARXA DE VIANANTS, CICLISTES I TRANSPORT PÚBLIC
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133 Viatges

107 Viatges

14 Viatges

42 Viatges

14 Viatges

13 Viatges

19 Viatges

133 Viatges

107 Viatges

14 Viatges

42 Viatges

14 Viatges

13 Viatges

19 Viatges

133 Viatges

107 Viatges

14 Viatges

42 Viatges

14 Viatges

13 Viatges

50 Viatges

19 Viatges

1000Estudi de mobilitat generada
(mobilitat generada)

àmbit MPPGO
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gener 2019

Ajuntament
de Begues M1

0 - 20 viatges/dia

21 - 40 viatges/dia

41 - 60 viatges/dia

> 60    viatges/dia

Mobilitat genrada - ús residencial Mobilitat generada - ús activitats i ocio
0 - 10  viatges/dia

11 - 20  viatges/dia

>20  viatges/dia
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(xarxa viària)
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xarxa viària primària

8000 M2

xarxa Intermunicipal
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xaraxa ciclista actual i prevista

xarxa ciclista proposta

xarxa de vianants

xarxa de vianants proposta

xarxa de transport públic

parada de Bus

8000 M3
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