NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 2/2016, EDIFICACIONS EN
SÒL NO URBANITZABLE, MAGATZEMS, DE FALSET.
ARTICLE 96. Finques
1. Els terrenys compresos en una finca classificats com a sòl no urbanitzable es
poden dividir sempre que la superfície dels lots resultants sigui igual o superior a
la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui, o que, si no assoleixen
la superfície mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per
constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o
forestal corresponent.
2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, els terrenys compresos en una finca
classificats com a sòl no urbanitzable o com a sòl urbanitzable no delimitat es
poden dividir tot i que un dels lots resultants no assoleixi la superfície mínima
exigida, sempre que aquest lot estigui vinculat funcionalment a alguna actuació
autoritzada entre les previstes a:
a. L’article 47.3 de la Llei d’urbanisme, quan el pla urbanístic que identifica la
construcció en el catàleg corresponent prevegui expressament i
justificadament aquest lot per raó de les seves característiques particulars i
garanteixi l’accessibilitat dels lots resultants.
b. L’article 47.4 de la Llei d’urbanisme, relatiu a les actuacions específiques
d’interès públic.
En ambdós supòsits, és requisit necessari per dur a terme la segregació que els
altres lots resultants tinguin una superfície igual o superior a la unitat mínima de
conreu o forestal, segons correspongui, o que, si no assoleixen la superfície
mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per constituir una
finca rústica de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal
corresponent.
Es permet fer segregacions per sota de la Unitat Mínima de Conreu, d’acord amb
el Decret 169/1983 i la Llei 19/1995, de modernització agrària, o normativa
sectorial aplicable, essent l’únic organisme competent en l’autorització de
segregacions de finques rústiques per sota de la unitat mínima de conreu, amb la
finalitat de la seva inscripció en el Registre de la Propietat, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
D’acord amb l’article 25 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en referència als actes de
divisió i segregació de terrenys subjectes a fiscalització, s’han de sotmetre a la
fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de terrenys, simultània o
successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient
d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació
aprovat definitivament. També s’han de sotmetre a fiscalització prèvia municipal
les operacions jurídiques que, sense divisió o segregació, comportin alguna de les
actuacions següents:
a. Alineació o arrendament de participacions indivises d’una finca a les quals
s’atribueixi el dret d’utilització exclusiva de parts concretes d’aquesta finca.
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b. Constitució o modificació d’una associació o una societat on la qualitat de soci
incorpori el dret esmentat a la lletra a).
c. Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal per parcel·les.
L’òrgan municipal competent per fiscalitzar la divisió o operació a què fa referència
l’article 25 del Decret 64/2014, prèviament ha de declarar innecessària la llicència
urbanística de parcel·lació en els supòsits següents:
a. Quan la superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima
de conreu o forestal, segons correspongui, o quan, si no assoleixen la
superfície mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per
constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o
forestal corresponent.
b. Quan la superfície d’algun dels lots resultants sigui inferior a la mínima exigida,
amb l’informe favorable previ del departament competent en matèria
d’agricultura, d’acord amb la legislació sobre unitats mínimes de conreu.
3. Si, en els terrenys que es pretenen segregar d’acord amb aquest article, existeix
una construcció per a l’autorització de la qual és requisit necessari que la finca
disposi d’una superfície mínima, el lot resultant on s’implanti ha d’assolir aquesta
superfície mínima.
4. Les superfícies mínimes establertes són:
a. 1 ha en sòls de regadiu,
b. 4.5 ha en sòls de secà,
c. 25 ha en terrenys forestals.
Les superfícies anteriors fan referència a una finca registral. D’acord amb l’article
26 de la Llei del sòl, constitueix:
a. Finca: la unitat de sòl o d’edificació atribuïda exclusivament i excloentment a
un propietari o diversos en proindivís, que es pot situar a la rasant, a la volada
o al subsòl. Quan, d’acord amb la legislació hipotecària, pugui obrir foli en el
Registre de la Propietat, té la consideració de finca registral.
b. Parcel·la: la unitat de sòl, tant en la rasant com en la volada o el subsòl, que
tingui atribuïda edificabilitat i ús o només ús urbanístic independent.
Un terreny és de regadiu quan existeix un sòl amb conreu agrícola al que se li
aplica, mitjançant una infraestructura agrícola, una dotació d’aigua. Atenent a la
legislació vigent de la llei d’aigües, la dotació d’aigua de reg ha d’estar
regularitzada administrativament a partir de la corresponent concessió
administrativa.
5. Queden absolutament prohibides les parcel·lacions urbanístiques en Sòl No
Urbanitzable. S’entendrà que existeix parcel·lació quan concorrin les
circumstàncies assenyalades a l’article 186 del text refós de la Llei d’Urbanisme.
ARTICLE 105. Magatzems
1. Atenent a l’òrgan administratiu competent per a la seva autorització, es classifiquen
les edificacions i magatzems agraris en dos grups, que vindran definits segons els
llindars descrits en el present article:
a. edificacions que pot autorizar el propi ajuntament de Falset a partir de la
competència pròpia municipal,
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2.

3.

4.

5.

b. edificacions que han de ser informades i autoritzades per la Comissió
Territorial d’Urbanisme.
Aquesta normativa reconeix tres tipus de magatzems agraris en els quals l’òrgan
administratiu competent per a la seva autorització és l’ajuntament de Falset: grans
magatzems, petits magatzems i casetes. Aquestes construccions només seran
permeses per a l’emmagatzematge de productes agrícoles, d’eines del camp i de
maquinària o altres usos agropecuaris o forestals quan estiguin vinculades a una
explotació agrícola, ramadera o forestal. La regulació d’aquests magatzems ha d’anar
determinada en funció d’una proporcionalitat en relació amb l’explotació rústica i la
superfície de la finca. Cal que es prioritzin l’adequació de les edificacions existents a
la construcció de noves.
Els magatzems i les casetes, a banda de respectar les dimensions que s’estableixen
en els punts següents tindran uns acabats integrats amb l’entorn: els tancaments es
prohibiran d’obra vista, excepte si és pedra del país. Si es tracta de blocs constructius
ceràmics o de formigó, s’hauran d’arrebossar amb morter de color terrós. Els
tancaments prefabricats de formigó s’admetran per als grans magatzems sempre que
el color sigui de tonalitat terrosa. En tots els casos, la coberta serà de teula àrab.
Com a excepció del darrer requeriment del punt 3 anterior, s'admeten les
construccions soterrades o semisoterrades, que hauran de tenir la coberta integrada
visual i paisatgísticament amb l'entorn.
No es permet la ubicació d’edificacions en punts visualment sensibles, caldrà evitar
emplaçaments que distorsionin les vistes panoràmiques sobre espais singulars o que
alterin àrees paisatgístiques sensibles. S’evitarà la ubicació en crestes de muntanyes
i careners. Cal evitar els vessants amb pendent acusat i convé aprofitar els desnivells
del terreny per evitar desmunts i terraplens excessius.

6. Grans Magatzems. S’estableixen uns llindars de: 300 m2 d’ocupació en sòl rural i
200 m2 d’ocupació en sòl de protecció natural i paisatgística i en sòl forestal; cap de
les dimensions en planta serà superior a 70 m i l’alçada reguladora màxima no serà
superior a 7 m. Només tindran una planta. Serà necessari acreditar que la finca té
una superfície superior a: 1 ha de regadiu, 4,5 ha de secà ó 25 ha en terrenys
forestals. La part de la finca vinculada a l’edificació quedarà inscrita en el Registre
de la Propietat com a indivisible. S’exigirà un projecte visat així com el document
d’assumpció de la direcció de l’obra, ambdós signats per un tècnic competent.
Hauran de justificar documentalment la necessitat, les dimensions i la ubicació de
les edificacions en relació a l’explotació agrària existent o prevista. Per aquelles
edificacions localitzades en espai natural protegit PEIN i/o Xarxa Natura 2000,
s’haurà de requerir la sol·licitud d’informe preceptiu a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Tarragona. Indiferentment d’on estiguin localitzats, els
projectes constructius hauran d’incorporar com a annex el corresponent Pla de
gestió de residus.
7. Petits magatzems. S’admetran amb una superfície inferior a 50 m2, cap de les
dimensions en planta serà superior a 10 m i l’alçada reguladora màxima serà de 3,2
m amb coberta inclinada a dues aigües. Només tindran una planta. Només
s’admetran finestres col·locades a una alçada superior a 1,70 m del paviment
interior. Serà necessari acreditar una superfície de la finca superior a: 1 ha de
regadiu ó 2 ha de secà en sòl rural; 1 ha de regadiu ó 4,5 ha de secà en sòl de
protecció natural i paisatgística; ó 25 ha en sòl forestal. La part de la finca vinculada
a l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la Propietat com a indivisible.
S’exigirà un projecte constructiu així com el document d’assumpció de la direcció de
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l’obra, ambdós signats per un tècnic competent. Hauran de justificar
documentalment la necessitat, les dimensions i la ubicació de les edificacions en
relació a l’explotació agrària existent o prevista.
8. Casetes. S’admetran amb una superfície inferior a 16 m2, cap de les dimensions en
planta serà superior a 5 m i l’alçada reguladora màxima serà de 3,2 m amb coberta
inclinada a dues aigües. Només tindran una planta. Només s’admetran finestres
col·locades a una alçada superior a 1,70 m del paviment interior. Serà necessari
acreditar una superfície de la finca superior a: 5.000 m2 en sòl rural; 5.000 m2 de
regadiu ó 1 ha de secà en sòl de protecció natural i paisatgística; ó 25 ha en sòl
forestal. Serà necessari justificar la finalitat de la caseta, com a element auxiliar
necessari d’una explotació agrària, sigui quina sigui la seva extensió. S’exigirà un
croquis de la construcció signat per un tècnic competent.
Per tal de preservar la identitat paisatgística, a part de la superfície i dimensions
relacionades anteriorment, s’estableixen les següents directrius com a model de
base per a homogeneïtzar les casetes agrícoles del municipi:
a. Façanes arrebossades i de color terrós similar al color del terreny que l’envolta.
b. Teulades de teula àrab amb acabat envellit (no vermellós) o bé plaques
prefabricades en forma de teula i de colors i textures similars als descrits
anteriorment, amb una pendent de la coberta a dues aigües igual o inferior al
30%.
c. Portes i finestres de color fusta o de color gris (no brillant). Les finestres seran
rectangulars i de dimensions superiors en alçada que en planta, amb una
proporció igual o superior 1,3 / 1,0.
d. Adequada situació i disposició de les casetes per tal que estiguin integrades
paisatgísticament en el seu entorn segons les directrius generals d’integració
paisatgística indicades en el punt 14 del present article. Les casetes agrícoles
han d’estar situades preferentment a peu de vessant, en localitzacions
enretirades o bé en els bancals inferiors menys visibles, i dins aquesta
disposició preferiblement al costat de l’antic marge del bancal superior en el
seu cas, fet que li dona una sensació d’integració per semisoterrament.
e. S’ha de procurar que les casetes se situïn properes a arbres i formacions
vegetals que l’integrin, respectant la vegetació autòctona existent. S’evitarà la
plantació d’espècies que no siguin autòctones ni habituals en la zona. En les
mesures d’integració paisatgística es donarà preferència a la integració i
harmonització dels edificis en una localització adequada i un entorn arbori
existent, més que a una mera ocultació amb nova plantació d’arbres.
f. No obstant, com a mesura harmonitzadora per a totes les casetes de Falset,
es recomana la plantació d’un arbre de fulla caduca, de creixement ràpid i de
bon port a una dels costats de la caseta, per tal que tingui la triple funció de
donar ombra a la caseta i a l’agricultor en les seves tasques habituals, que
sigui un element identificador i harmonitzador que visualitzi i posi en valor el
treball al camp, i que alhora integri el binomi caseta-arbre com a element
paisatgístic indicador de qualitat paisatgística. (Llistat no exhaustiu d’arbres
recomanats: figuera, noguer, roure, freixe, lledoner, etc.). Aquest arbre ha de
tenir una conformació el més naturalitzada possible, únicament amb espècies
autòctones pròpies de la zona, quedant prohibit la plantació d’espècies
exòtiques, especialment les invasores d’acord amb el decret sectorial vigent.
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g. L’annex VII de la normativa proposa uns models de base com a croquis a
seguir per a presentar a l’Ajuntament per part de cada promotor. Aquests
models són a títol informatiu.
9. La implantació d’edificacions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal i les
ampliacions de les existents, que superin en conjunt els llindars que estableixen els
punts anteriors del present article requeriran la presentació de la documentació que
exigeix l’article 48 del text refós de la Llei d’Urbanisme i s’hauran de sotmetre a
l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme. Les construccions que superen els
llindars fixats, únicament es podran edificar quan les característiques de l’explotació
agrícola i el Departament competent en la matèria en justifiquin la necessitat de la
superfície de la construcció. També caldrà extremar l’encaix paisatgístic de
l’edificació per mitjà de paràmetres reguladors precisos i mesures addicionals
d’integració.
10. Pel còmput de les superfícies construïdes de magatzems es considerarà la totalitat
d’edificacions de la finca.
11. Els magatzems i les casetes agrícoles respectaran una distància mínima de 15 m a
la vora dels camins de les xarxes primària i secundària. També hauran de respectar
una distància mínima de 10 m respecte al límit amb les finques veïnes.
Sense perjudici de la normativa d’aplicació en cada cas, les edificacions s’han de
separar dels marges de les infraestructures lineals de comunicació, un mínim de 50
m de les vies locals, 100 de les generals i 150 de les autopistes, autovies i vies
convencionals amb doble calçada. La distància de separació a vies fèrries és de 100
m. Aquestes distàncies que es consideren com els mínims desitjables es poden
disminuir justificadament en aquells casos d’edificacions agràries o d’interès públic
de necessària ubicació en una parcel·la, en què la configuració del territori les faci
inabastables.
Pels grans magatzems localitzats en sòl de protecció natural i paisatgística caldrà
avaluar l’accessibilitat als mateixos a partir dels eixos viaris i camins veïnals i/o
particulars existents per tal de minimitzar l’afecció sobre el medi natural i evitar
l’alteració posterior del paisatge de la zona.
12. La implantació d’edificacions pròpies d’una activitat agrícola o ramadera i les
ampliacions de les existents requereixen per a ésser autoritzades la incorporació al
projecte d’un Estudi d’impacte integració paisatgística. Resta exempta d’aquest
requeriment la implantació de casetes d’eines.
13. El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística s’ha d’adequar a la
transcendència visual que pugui tenir l’edificació i ha de comprendre, com a mínim:
a. Recull d’imatges de l’edificació des d’un conjunt de punts representatius de la
seva percepció en el territori que permetin avaluar l’impacte visual, derivat del
seu emplaçament i volumetria, en el paisatge.
b. Propostes de tractament de façanes i cobertes.
c. Mesures complementàries d’integració: vegetació, arbrat,...
d. Memòria explicativa i justificativa de la integració paisatgística proposada.
e. En el cas de Sòl de protecció especial del PTCT, requereixen la incorporació
d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn
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territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que
motiven la protecció especial d’aquest sòl.
14. Les implantacions de construccions aïllades en sòl no urbanitzable estan subjectes a
regulacions d’ordre paisatgístic d’acord amb l’article 6.3 del títol VI del Paisatge del
Pla Territorial del Camp de Tarragona que és vigent i d’obligat compliment.
Habitualment aquestes construccions seguiran l’estratègia d’harmonització o
ocultació (mimesi) per la seva integració paisatgística. Per tal d’assolir una major
preservació paisatgística, se sotmet el projecte a les següents regulacions:
a. A l’entorn dels edificis i dels accessos als mateixos es respectaran i/o es
reconstruiran els marges de pedra existents i s’evitarà l’aparició de nous murs
de contenció de terres. En tot cas s’evitarà la construcció de nous murs de
formigó, i sempre que tècnicament sigui possible per tal d’evitar l’erosió del
terreny, se salvaran els desnivells amb desmunts o talussos aptes per la
revegetació o bé amb marges de pedra construïts amb el tipus de pedra i
l’estructura tradicional en cada zona. Es prohibeixen els tancaments
perimetrals, excepte en casos puntuals, clarament justificats. Si s’han de
construir tancaments, seran aptes per al pas de la petita fauna autòctona.
b. S’optarà sempre per localitzacions enretirades, menys exposades visualment;
les edificacions es disposaran en paral·lel a les corbes de nivell i als límits
parcel·laris, localitzats al mig de vessants i pròxims a formacions vegetals.
c. Caldrà definir tots els elements auxiliars necessaris a l’edificació, projectantlos amb una visió de conjunt, integrant-los a les construccions, i donat-los un
tractament unitari. Les esteses de serveis s’hauran de soterrar sempre que
sigui viable tècnicament. Si no és possible soterrar-los, caldrà trobar sistemes
alternatius que minimitzin els impactes.
d. Caldrà garantir la correcta inserció del conjunt, ocupant la mínima part possible
de la parcel·la i mantenint en la resta el caràcter rural no artificialitzat, com ara
serien les àrees d’accés, maniobra i aparcament de vehicles, ubicant-les
preferentment en l’entorn immediat de les edificacions, sense superar el 10%
de la superfície d’ocupació en el cas dels grans magatzems i evitant la
pavimentació d’aquests espais.
e. Caldrà respectar la vegetació existent, tenint-la present a l’hora del disseny de
la construcció; es preveuran plantacions d’espècies autòctones forestals o
agrícoles per a la integració paisatgística, amb pautes adients en cada cas: de
vegetació natural espontània o bé de plantació agrícola tradicional. Cal evitar
els ajardinaments de tipus urbà (diversitat d’espècies, llums, escultures, fonts,
mobiliari urbà, etc.). L’ajardinament ha de tenir una conformació el més
naturalitzada possible, únicament amb espècies autòctones pròpies de la
zona, quedant prohibit la plantació d’espècies exòtiques, especialment les
invasores d’acord amb el decret sectorial vigent.
15. Caldrà que les actuacions que se situïn dins la zona de policia de lleres tramitin la
corresponent autorització d’obres, respectant en tot moment la zona de servitud per
a ús públic associada als terrenys de domini públic hidràulic i sent compatibles amb
les limitacions de la zona de flux preferent. Respecte a l’abastament, els usos o
activitats consumptius que en el seu cas calgui implantar hauran de justificar
convenientment la necessitat i la dotació de recursos hídrics necessària, així com la
seva disponibilitat i procedència; i en el cas que procedeixin d’aprofitaments d’aigües
superficials o subterrànies, caldrà que
estiguin regularitzats. Respecte del
sanejament, si és el cas, els usos o activitats que generin aigües residuals hauran de
6

disposar d’un sistema de depuració o emmagatzematge que garanteixi l’adequació
de la qualitat de l’efluent al medi receptor, d’acord amb la legislació vigent. Quant a
la inundabilitat, els usos i construccions que s’implantin hauran d’adequar-se a allò
que estableixen els articles 9 bis i 14 bis del Reglament de domini públic hidràulic.
16. S’haurà d’afavorir la incorporació de criteris d’edificació sostenible i eficient, orientada
a la utilització de fonts d’energia renovable (plaques fotovoltaiques, biomassa),
assegurar el sanejament de les aigües residuals generades (amb possibilitat de
reutilització), la correcta gestió dels residus generats, sobretot en els residus orgànics
i evitar la contaminació sonora i lluminosa.
17. S’evitarà la generació d’emissió de soroll associat a l’execució de les obres per tal de
minimitzar l’impacte acústic sobre l’entorn. En el cas dels projectes constructius
localitzats en sòl de protecció natural i paisatgística i sòl forestal no s’autoritzarà la
realització d’obres que impliquin un elevat moviment de terres i presència de
maquinària d’obra pesada en època de nidificació d’espècies d’aus rapinyaires i
d’altres espècies amenaçades degudament protegides, així com tampoc al llarg del
període establert d’alt risc d’incendi forestal.
ARTICLE 117. Sòl forestal SF
1.Definició:
a. Aquest POUM qualifica com a sòl forestal els terrenys amb vegetació natural de tipus
arbori que esquitxen la zona de sòl rural (SR), més planers i agronòmicament més
productius del terme municipal de Falset, així com el paisatge continu o bé amb mosaic
agroforestal que es troba en la zona de sòl de protecció natural i paisatgística,
majoritàriament situada en la zona més muntanyosa del terme municipal.
2. Segregacions:
a. No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima
forestal, que en aquesta mateixa normativa determina: 25 ha.
3. Condicions de l’edificació:
a. Només s’admetran noves edificacions pròpies d'una activitat forestal, amb les
limitacions i condicions que imposen aquestes Normes. La finca sobre la qual s’edifiqui,
s’haurà d’inscriure al Registre de la Propietat com a unitat indivisible.
4. Condicions d’ús:
a. En general l’únic ús admès és l’aprofitament forestal. L’habitatge només s’admet a
les masies existents, on a més es permeten els usos hoteler, sanitari, sociocultural,
docent, restauració, recreatiu i esportiu, segons les condicions i procediments establerts
als articles 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i a les noves construccions que
s´ajustin a les condicions establertes en els articles 47 i 49 del mateix text.
b. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/88, forestal de
Catalunya. La repoblació forestal haurà de limitar-se a espècies autòctones de la zona.
Es prohibirà la plantació d’espècies al·lòctones que puguin alterar l’equilibri ecològic i
l’entitat de les comunitats vegetals autòctones.
c. Les activitats extractives de nova implantació hauran d’aportar, a més de la
documentació habitual, un estudi d’impacte ambiental on es faci especial referència a
l’afectació ecològica i paisatgística i al projecte de restauració. Correspondrà al govern
municipal la decisió d’autoritzar l’activitat en funció dels resultats d’aquest estudi.
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5. S’accepten rompudes sempre i quan siguin autoritzades pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, o pel
Departament que tingui competències. Les rompudes comportaran una transformació
de terreny forestal a conreu de regadiu o de secà. Cal preservar de rompre les illes
boscoses situades entre la trama agrícola de la zona més plana del terme, per evitar la
desaparició.
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ANNEX VII. PROPOSTA DE MODELS DE BASE DE CASETES AGRÍCOLES
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