SENYOR,

La Lliga per la defensa del patrimoni natural (DEPANA), CIF G58459280, declarada
d'Utilitat Publica l'any 1979 i inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat
amb el núm. 2327, amb domicili al carrer Sant Salvador núm. 97, baixos, 08024 de
Barcelona, representada per la seva Presidenta na Marta Gumà Bondia,
EXPOSA:
Que mitjançant el present escrit, i a l'empara de l'article 79 de la Llei 30/1992, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, la que subscriu formula en relació al projecte de referència les següents

Primera. Localització
L’àmbit del PEU inclou la zona de protecció de 125m d’amplada al llarg del costat
oest de la carretera d’enllaç amb la N-II, prevista per el PDUSC-2. Tot i que en
aquesta zona de protecció, qualificada amb clau 6c-Sistema d’espais lliures d’acord
amb la tramitació de la modificació del PGM del sector d’equipaments comunitaris
metropolitans al Pla de Montgat, no s’hi preveu la implantació d’instal·lacions,
aquestes es proposen per als terrenys immediatament adjacents del mateix Sector 1
d’ECM. De tal manera que, tenint en compte que la previsió del PDUSC-2 es motivà
en l’afavoriment de la connectivitat costa-interior, essent aquest punt de la costa “el
primer punt on és possible crear una discontinuïtat en el llarg del front urbà al nord
del conglomerat barceloní, amb connectivitat entre el front litoral i la Serralada de
Marina”, considerem que les instal·lacions i construccions proposades poden
comportar una afectació i suposar un impediment per aquesta funció connectora i el
corredor biològic en sentit mar-muntanya, a més d’afavorir a la continuïtat de la
façana urbana del nord del Barcelonès i sud del Maresme.
D’altra banda, la ubicació escollida per a l’aprenentatge i la pràctica esportiva de surf
respon a un model que considerem erroni, que no té en compte la racionalitat de l’ús
del sòl i l’aigua, podent constituir-se com a una millor ubicació les esplanades arran
de platja, ubicació de l’antiga fàbrica de Lleixiu Conejo, que permetria la captació
d’aigua a cota +8m.

Segona. Paisatge
D’acord amb l’article 2 de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i
ordenació del paisatge, d’entre els principis que han d’inspirar l’actuació dels poders
públics en matèria de paisatge trobem un que considerem que cal recordar; “afavorir
l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del
territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels
ecosistemes”.

El Document Inicial Estratègic (DIE) adverteix que el dèficit en espais oberts i
forestals a Montgat i l’estat de conservació deficient d’algun d’ells, implica un baixa
qualitat paisatgística i natural, com també una baixa o nul·la connectivitat biològica
amb espais PEIN. En efecte, com assenyala el mateix DIE la imatge territorial actual
del municipi de Montgat es caracteritza per la presència d’un entramat viari que fa
que la interconnectivitat biològica amb entitats de major grandària i rellevància sigui
pràcticament inexistent.
Doncs bé, del PEU no resultarà una millora d’aquesta manca de connectivitat i baixa
qualitat paisatgística, ans el contrari, els edificis, instal·lacions i aparcaments que es
proposen afavoreixen la continuïtat urbana i suposen un impediment a la
connectivitat biològica que el mateix DIE caracteritza com a baixa o nul·la. D’altra
banda, la proposta no segueix el criteri 22.17 del Catàleg de paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona, Unitat de paisatge 22. Baix Maresme, que proposa com
a criteri dirigit prioritàriament a l’ordenació “afavorir unes fronteres nítides i de
qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de les perifèries i
evitar-hi la ubicació d’activitats o instal·lacions impròpies. Evitar la degradació
d’aquestes fronteres tot creant franges de transició o límits clars, depenent dels
casos”.

Tercera. Captació d’aigua per a la llacuna
Montgat s’inclou a l’àmbit de l’aqüífer protegit de Baix Besós i Pla de Barcelona
d’acord amb el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de
protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers
de Catalunya. El subministrament d’aigua per a omplir la llacuna es preveu que es
faci per un sistema mixt entre la xarxa d’aigua municipal i aigua del freàtic a partir de
pous d’aigua existents a la parcel·la, prèvia autorització de l’ACA. D’altra banda, es
preveu que l’ompliment i desguàs total de l’aigua de la llacuna per tasques de
manteniment es realitzarà com a màxim un cop a l’any. Considerem que l’Estudi
Ambiental Estratègic (EAE) ha d’incloure la relació del volum d’aigua que es captarà
del freàtic i de la xarxa municipal, així com un avaluació en relació als impactes
ambientals i els costos econòmics d’aquesta actuació.

Quarta. Caracterització dels impactes ambientals
Una mancança rellevant que l’EAE ha de resoldre és la l’anàlisi i caracterització dels
efectes significatius del Pla sobre el medi ambient. Concretament, l’apartat 6 de
l’Annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i l’apartat 1
lletra h) de l’Annex 3 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, disposen que l’EAE ha d’incloure, entre altres extrems, “els efectes
significatius sen el medi ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la població,
la salut humana, la fauna, la flora, el sòl, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, la seva
incidència en el canvi climàtic, en particular una avaluació adequada de la petjada de

carboni associada al pla o programa, els bens material, el patrimoni cultural, el
paisatge i la interrelació entre aquests factors”.
Un cop determinats, cal fer una caracterització d’aquests efectes –secundaris,
acumulatius, sinèrgics, a curt, a mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius
i negatius– i preveure mesures per prevenir, reduir i compensar qualsevol efecte
negatiu important en el medi ambient de la aplicació del Pla.

Cinquena. Objectius i criteris ambientals
Per una banda, manca un millor desenvolupament dels objectius ambientals
previstos, de manera l’Estudi Ambiental Estratègic hauria d’aprofundir en les
estratègies per al compliment dels objectius i criteris ambientals del Pla. A tall
d’exemple, cal concretar qualitativa y quantitativament l’ús d’energies renovables
(objectiu 2. Eficiència energètica i canvi climàtic) i les mesures específiques d’estalvi
d’aigua (objectiu 3. Cicle de l’aigua).
D’altra banda, pel que fa al compliment dels objectius i criteris ambientals del Pla
s’observa una manca d’indicadors adequats que permetin verificar el compliment
d’aquests objectius, tal i com preveu l’apartat 1, lletra f) de l’Annex 3 de la Llei
6/2009, de 28 de abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
L’anàlisi del compliment dels objectius ambientals que justifica l’elecció de l’única
alternativa proposada és escàs i es basa en propostes minses, poc detallades i en
ocasions en elements que no constitueixen paràmetres adequats per a l’anàlisi.
En aquest sentit, per a l’objectiu 4 “Paisatge i biodiversitat - Manteniment i millora de
la qualitat Paisatgística”, d’entre altres elements, es senyala a efectes de l’anàlisi del
compliment del citat objectiu, el fet que “la llacuna d’aigua, indirectament i de manera
temporal, pot introduir en el sector un element d’interès paisatgístic (una extensa
làmina d’aigua) alhora que constitueix un punt d’atracció per a ocells”.
En definitiva, cal que l’Estudi Ambiental Estratègic abordi correctament els objectius i
criteris ambientals del Pla introduint-ne de nous, desenvolupant amb millor detall els
ja previstos, efectuï un anàlisi del compliment dels objectius amb més profunditat i
introdueixi indicadors adequats per a la verificació del compliment del objectius i
criteris ambientals del Pla.

Sisena. Programa de vigilància ambiental
El Document Inicial Estratègic no preveu cap programa de vigilància ambiental, per
tant, en atenció a l’apartat 9 de l’Annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental i l’apartat 1 lletra k) de l’Annex 3 de la Llei 6/2009, de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, l’EAE haurà d’incloure un
programa de vigilància ambiental en el que es descriguin les mesures previstes per a
fer el seguiment del Pla i supervisar-lo.

Setena. Inexistència de discussió d’alternatives
El Document Inicial Estratègic no planteja alternatives. Cal una descripció i avaluació
d’alternatives, sobretot en relació al compliment dels objectius ambientals del Pla. En
aquest sentit resulta necessària la previsió i anàlisis d’alternatives tècniques i
ambientals que contemplin la implantació dels usos en cotes diferenciades tot
avaluant els efectes erosius i paisatgístics, així com també resulta necessària la
discussió d’una alternativa que plantegi la captació d’aigua del mar per al
subministrament de la llacuna.
Donada la possibilitat d’ubicar la instal·lació per a la pràctica esportiva de surf a
l’espai de l’antiga fàbrica de Lleixiu Conejo, resulta també necessària la confrontació
de les alternatives que es desenvolupin amb una alternativa zero, a efectes del
impacte ambiental i del compliment dels objectius ambientals del Pla.

Per tot això exposat, es

DEMANA que es tingui per plantejades les al·legacions, siguin unides a l’expedient
administratiu de referència i, en base al contingut d’aquest escrit.
Barcelona, 23 de març de 2017

Marta Gumà Bondia
Presidenta DEPANA
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

