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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 28 d'octubre de 2015, sobre una resolució referent al municipi de Falset.

Exp.: 2013/052667/T
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 4/2013, en l’àmbit de la zona destinada a parcs i
jardins ubicats al voltant del Castell de Falset, al terme municipal de Falset

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 31 de juliol de 2015, l’assumpte que s’indica a
continuació:
Aprovar definitivament, a l’efecte de l’article 98.2 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, la Modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal 4/2013, en l’àmbit de la zona destinada a parcs i jardins ubicats al voltant del
Castell de Falset, del municipi de Falset, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

Contra aquesta resolució, 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 de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen 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, sens
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 Llei 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 de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient
L’expedient restarà per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, al Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona,
carrer Anselm Clavé, 1, (Casa Gasset), 43004 Tarragona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.
S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:
http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/52667/T&set-locale=ca

Barcelona, 28 d’octubre de 2015
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Jordi Foz i Dalmau
Secretari de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

Annex
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 4/2013, en l’àmbit de
la zona destinada a parcs i jardins ubicats al voltant del Castell de Falset, del municipi de Falset
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NORMATIVA URBANÍSTICA.
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
4/2013, EN L’ÀMBIT DE LA ZONA DESTINADA A PARCS I JARDINS UBICATS AL
VOLTANT DEL CASTELL DE FALSET, DEL MUNICIPI DE FALSET.
Article 128 bis - Quarta. Expedient de declaració de l’entorn del Castell de Falset
1.

Mentre no estigui aprovat l’expedient de declaració de l’entorn del Castell de Falset, per a tota
actuació que es vulgui executar en qualsevol de les parcel·les que passen de ser zona de parcs i
jardins urbans (clau Pj), a zona lliure d’edificació dins l’àmbit de la Modificació puntual 4/2013 del Pla
d’ordenació urbanística municipal del municipi de Falset, caldrà l’informe previ i vinculant del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Quadre resum de superfícies
Pla d’ordenació
urbanística municipal

Zona

Modificació

Increments

Clau Pj. Al voltant del Castell de Falset

5.620 m

2

4.520 m

2

- 1.100 m

2

Clau Pj. Illa delimitada pel carrer de Jaume Ciurana, pel carrer del
Portal del Bou i pel carrer de la Muralla

1.327 m

2

1.957 m

2

630 m

2

Clau Pj. Carrer de Miquel Barceló - carrer de Jaume Ciurana
Total del sistema de parcs i jardins urbans (clau Pj)

0m
2
6.947 m

2

470 m
2
6.947 m

2

470 m
2
0m

Clau V. Carrer de Miquel Barceló
Clau V. Pujada al Castell de Falset
Clau Au-2. Carrer de Malanyet
Clau Cj. Carrer de Jaume Ciurana
Clau Au-1. Carrer del Portal del Bou

470 m
2
229 m
2
3.499 m
2
865 m
2
964 m

2

0m
2
0m
2
4.257 m
2
1.005 m
2
510 m

2

- 470 m
2
- 229 m
2
758 m
2
140 m
2
- 454 m

2

255 m

2

0m

Clau Au-1. Carrer de la Travessera Davall - carrer de Bonaventura
Pascó

451 m

Total

2

706 m

2

13.425 m

13.425 m

2

2

2
2

1
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