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Il.lma. Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament
Ajuntament de Begues
Avinguda Torres Vilaró, 4
08859 Begues
Baix Llobregat

Assumpte:   Modificació  puntual  del  PGO  núm.  22,  consistent  en  la  modificació  dels 
articles 88 i 194 relatius a la dfinició dels usos en general i la seva regulació en zona ciutat 
jardí unifamiliar de  Begues.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió de 5 
de maig de 2015, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, 
l’acord següent :

L’expedient de modificació puntual del Pla general d’ordenació núm. 22, consistent en la 
modificació dels articles 88 i  194 relatius a la  definició  dels  usos en general  i  la  seva 
regulació  en  zona  ciutat  jardí  unifamiliar,  de  Begues,  ha  estat  promogut  i  tramès  per 
l’Ajuntament.

Objecte
Clarificar la definició d’usos establerts pel planejament vigent i modificar els usos admesos 
en els sectors de Ciutat Jardí Unifamiliar (clau 17 a) per tal de permetre-hi la implantació de 
determinades activitats econòmiques.  

Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
L’àmbit  és la totalitat  del  terme municipal  pel  que fa a la definició d’usos i  afecta més 
substancialment a les zones qualificades de ciutat jardí. 

Pel que fa a la definició dels usos en general, s’incorporen les següents modificacions a 
l’article 88 del PGOU de Begues:

- Per a l’ús d’habitatge es limita a 36 m² la superfície mínima d’habitatge (fins ara establerta 
a 50 m²) segons el que s’estableix al Decret sobre mínims d’habitabilitat i segons el Codi 
Tècnic de l’Edificació.

- Per a l’ús residencial:
- S’especifica: “basat en habitacions amb serveis comuns, amb gestió centralitzada i 
titularitat indivisible”. 
- S’incorpora: “els edificis destinats a l’allotjament de col·lectius amb característiques 
específiques com ara gent gran,  grans discapacitats  o col·lectius que requereixen 
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atencions especials  quan es  situïn  en  sòls  no  adscrits  al  sistema d’equipaments, 
sempre que l’ús vagi associat a una estada continuada o permanent del resident”.
- S’exclou: “les instal·lacions en què la residència o internament de l’usuari derivi de la 
necessitat  d’assistència  mèdica  permanent,  en  aquest  cas  es  classificaran 
exclusivament com a ús sanitari assistencial.”

- Per a l’ús de bar, restaurant i similars s’inclou la data d’aprovació inicial de la MPG núm. 
12, que afecta l’autorització de dites d’activitats.

- Per a l’ús comercial s’inclou la data d’aprovació inicial de la MPG núm. 12, que afecta 
l’autorització de dites d’activitats  i  s’estableix que per a la seva autorització caldrà que 
quedi “garantida la salubritat,  l’accessibilitat  i  els serveis comuns necessaris (ventilació, 
telecomunicacions,  condicionament  tèrmic  i  acústic,  etc.)  d’acord  amb  les  exigències 
establertes per a la legislació vigent per als edificis d’obra nova amb aquest ús.

- S’assimila a  l’ús d’oficines les activitats administratives de caràcter públic tot i que també 
poden  estar  adscrits  al  sistema  d’equipaments.  Es  permet  així  que  qualsevol  activitat 
d’oficines  de  l’administració  pot  ser  implantada  en una zona que  sigui  compatible  l’ús 
d’oficina.

- S’elimina de l’ús industrial, els garatges vinculats a l’ús principal de l’edifici i d’ús exclusiu.

-  S’elimina  de  l’ús  sanitari-assitencial  els  edificis  que  només  comportin  allotjament  de 
malalts,  especificant  que  aquest  ús  és  pel  tractament  de  malalts  que  comportin  o  no 
l’allotjament  dels usuaris,  eliminant  així  d’aquest ús els centre assistits,  les residències 
assistides de la tercera edat i dispensaris.

Pel que fa als usos admesos en clau 17a (Ciutat Jardí familiar), s’incorporen les següents 
modificacions a  l’article 88 del PGOU de Begues:

- S’assimila a l’ús d’oficina els establiments educatius, sanitari-assitencials o culturals que 
no superin 100 m² de superfície accessible al públic i que des del punt de vista de llurs 
instal·lacions puguin ser classificats com a activitats inoqües. 

- Pel que fa a l’ús de garatge, només s’admeten els vinculats a l’ús principal de l’edifici i 
d’ús exclusiu.

- S’amplia la llista d’activitats permeses que requereixen la formulació d’un pla especial per 
a  la  seva  implantació  (residencial,  educatiu,  sanitari-assistencial,  esportiu,  religiós  i 
cultural). A més, s’estableix que aquest pla especial haurà d’aportar un “estudi i justificació 
de la  compatibilitat  entre els usos a implantar  i  l’entorn residencial  dominant:  mobilitat, 
aparcament, sorolls, etc...” així com l’adequació de l’ús proposat a la demanda potencial i 
les necessitats socials del municipi de Begues.

Planejament vigent
El  planejament  territorial  preveu  pel  municipi  de  Begues  un  creixement  moderat, 
proporcionat a la seva realitat física com a àrea urbana.
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Pel que fa al règim d’usos, aquests vénen definits pel Pla general d’ordenació urbana de 
Begues (PGO) aprovat definitivament el 15/10/1997 i la modificació puntual1/2000, a més 
d’algunes modificacions posteriors (núm. 2/2005, 4/2006, núm.12 i  núm.19). El document 
aporta un text refós dels articles 88 i 194 objecte d’aquesta modificació.

Tramitació municipal
El document redactat pels serveis tècnics municipals, va ser aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament  en  sessió  de  26  de  novembre  de  2014  i  es  va  publicar  al  BOPB  de 
18/12/2014, al diari El Punt de 12/12/2014, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web 
municipal.  Posteriorment,  el  Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de gener de 2015 va 
aprovar provisionalment el document. 

Durant el tràmit d’informació pública de l’expedient s’ha presentat un escrit d’al·legacions 
que ha estat informat pels serveis tècnics de l’Ajuntament en el sentit de desestimar-lo.

El document no aporta informes sectorials, tampoc consta que s’haguessin demanat.

Documentació
El document aporta una memòria i un articulat a efectes de publicació

Valoració de l’expedient
La voluntat de la modificació rau en precisar els continguts en la definició dels usos. I que 
aquests  ajustos  responen  d'una  banda  a  modificacions  aprovades  amb anterioritat  i  a 
acomodacions a les legislacions sectorials.

Aquest  document,  a  més,  pretén  flexibilitzar  la  implantació  de  determinades  activitats 
econòmiques a les zones dominades per sectors residencials de baixa densitat. Aquest fet 
es considera positiu, ja que afavoreix la reutilització dels edificis i per tant evita que moltes 
de les finques acabin abandonades. 

Tot i així, i pel que fa a la bona convivència dels nous usos amb el residencial predominant, 
es recomana que els plans especials per a la seva  implantació incorporin mesures, a més 
de les descrites en el document,  pel que fa a l’accessibilitat, aparcament i la publicitat.

Fonaments de dret
Vistos  el  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 juliol.

D’acord amb l’article 96 del  Decret  legislatiu 1/2010,  en la redacció donada per la Llei 
3/2012, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 

D’acord amb els articles 96.1 i 80.a) del Decret legislatiu 1/2010, la competència per a 
l’aprovació definitiva d’aquest expedient correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’àmbit de Barcelona.
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Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, 
aquesta Comissió acorda:

-1  Aprovar  definitivament  la  modificació  puntual  del  Pla  general  d’ordenació  núm.  22, 
consistent en la modificació dels articles 88 i 194 relatius a la definició dels usos en general 
i la seva regulació en zona ciutat jardí unifamiliar de Begues, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la 
seva  executivitat  immediata,  tal  com  indica  l’article  106  del  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des 
de  l’endemà  de  la  seva  notificació  o  publicació  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol 
altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres 
administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la 
recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la 
comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament.

La secretària de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona
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