
                                        

Ajuntament de Falset 

 

 

 

Aprovació Inicial 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PROTECCIÓ DEL SISTEMA VIARI  
DEL  PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  DE  FALSET 
EXP 2345‐2021 SETEMBRE 2021 

 

 
 
 
 
Promotor:  AJUNTAMENT DE FALSET   
Arquitectes:  ALBIN ARQUITECTES S.L.P. 
                            Francesc Albin i Collet  
                            Lluís Albin Ruiz 
 
                              

CERTIFICO: Que el present 

document conté el text 

autèntic i íntegre de la 

modificació puntual del 

POUM 2/2021 relatiu a la 

protecció del sistema viari, 

conforme ha estat aprovat 

INICIALMENT, al Ple de data 

26 d'octubre de 2021

La secretària-interventora



Modificació Puntual del P.O.U.M. de Falset                    

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX: 
 

INFORMACIÓ ................................................................................................................................... 15 

1. Introducció ................................................................................................................................ 15 

2. Objecte ...................................................................................................................................... 15 

3. Normativa vigent ....................................................................................................................... 16 

ORDENACIÓ ..................................................................................................................................... 18 

4. Objectius, descripció i justificació de la Modificació ............................................................... 18 

5. Normativa Modificació ............................................................................................................. 20 

6. Requeriments de la Llei d’Urbanisme ....................................................................................... 21 

7. Cessions i reserves complementàries ........................................................................................ 21 

8. Avaluació econòmica i financera .............................................................................................. 21 

9. Agenda ...................................................................................................................................... 21 

10. Informe de sostenibilitat econòmica ....................................................................................... 21 

11. Identitat dels propietaris de drets ........................................................................................... 21 

12. Vigència del planejament que es modifica .............................................................................. 22 

13. Informe de mobilitat ................................................................................................................ 22 

14. Informe mediambiental ........................................................................................................... 22 

15. Memòria social ....................................................................................................................... 24 

PLÀNOLS ........................................................................................................................................... 25 

 

 

   

 



Modificació Puntual del P.O.U.M. de Falset                   15 

INFORMACIÓ 

1.  Introducció 
El municipi de Falset disposa d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per 
acord  de  la  Comissió  d'Urbanisme  de  Tarragona,  en  sessió  de  09/07/2008,  i  publicat  al  DOGC  el 
03/10/2008. 

En els plànols d’ordenació del P.O.U.M. únicament es grafia la línia límit d’edificació com a sistema viari, 
i en alguns trams de carreteres aquest límit ja no és correcte perquè no s’adequa a la Llei 37/2015, de 29 
de  setembre,  de  carreteres,  ni  a  la  titularitat  de  les mateixes.  A més,  els  plànols  d’ordenació  del 
planejament vigent no incorporen la zona de domini públic. 

A més, en relació al Pla de Millora Urbana 1, la normativa del planejament vigent descriu a la secció 3 
el àmbits de desenvolupament  i execució en sòl urbà. L’article 83 d’aquesta secció estableix els Plans 
de Millora Urbana per al desenvolupament del POUM en el sòl urbà. A  l’apartat “a” s’estableixen  les 
determinacions  relatives  al  PMU.1.  L’objectiu  d’aquest  Pla  de Millora Urbana  és  la  urbanització  de 
l’àrea  adjacent  al Barranc de  la Vila,  entre del  camí de  les Comes  i  el  carrer de  la  Font Vella,  amb 
l’ampliació del camí existent. A la documentació gràfica del POUM, concretament a l’àmbit del PMU.1, 
no queda representada gràficament a  la  llegenda  la zona destinada a sistema viari. Cal dons realitzar 
una modificació de  la  representació gràfica que prefixi aquesta superfície de  sistema viari per  tal de 
facilitar el desenvolupament del Pla de Millora Urbana 1. 

 

2.  Objecte  
L’objectiu de la present Modificació Puntual és la revisió i actualització de la protecció del sistema viari 
en tot el municipi; i la prefixació de la superfície de sistema viari dins l’àmbit del PMU.1. 
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3.Normativa vigent 
La  normativa  vigent  correspon  al  Pla  d’Ordenació Urbanística Municipal  aprovat  definitivament  per 
acord  de  la  Comissió  d'Urbanisme  de  Tarragona,  en  sessió  de  09/07/2008,  i  publicat  al  DOGC  el 
03/10/2008. 

Es transcriuen els articles relatius a la Modificació Puntual: 

ARTICLE 63. – Sistema viari (V)  

1.  El  sistema  viari  comprèn  les  instal∙lacions  i  els  espais  reservats  al  traçat  de  la  xarxa  viària  i 
exclusivament dedicats a l’ús de vialitat i aparcament. 

2. S’estableixen les següents categories de vies: 

a. 1.‐ Carreteres, autovies i autopistes subjectes a la seva legislació específica. 

b. 2.‐ Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurants assenyalats dins del Sòl Urbà i els indicats 
en el Sòl Urbanitzable. També inclou els camins agrícoles estructuradors del terme municipal. 

c. 3.‐ Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del Sòl Urbà i dels camins no principals en Sòl 
No  Urbanitzable.  En  el  Sòl  Urbanitzable  es  determinaran  mitjançant  la  redacció  del  Pla  Parcial 
corresponent. 

d. 4.‐ Aparcaments, formats pels terrenys expressament reservats per aquesta finalitat. 

3.  Els  terrenys  destinats  a  sistema  viari  i  les  seves  franges  de  protecció  no  són  edificables  ni  amb 
caràcter provisional. 

4. Les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, pel que fa a la xarxa viària es podran 
completar mitjançant  la  redacció dels Plans Especials o parcials, o Plans de Millora Urbana en el Sòl 
Urbà. 

5. Per a la xarxa viària de carreteres, s’estableix l’àrea de protecció del sistema en Sòl No Urbanitzable 
que  determina  la  línia  d’edificació,  grafiada  als  plànols  d’ordenació  d’acord  amb  el  que  disposa  la 
legislació de Carreteres. 

6. Pel que fa als camins rurals s’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa. 

7. Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són de 6 m, en els camins de la 
xarxa bàsica, i de 4 m en els secundaris, amidats respecte l’eix del camí. 

8. Als  efectes del  compliment de  les disposicions  anteriors,  s’indiquen  en  el plànol d’estructura del 
territori  els  camins  rurals  i  pistes  forestals  que  s’integren  a  la  xarxa  viària  bàsica.  També  es 
consideraran  incorporats  com  a  xarxa  viària  bàsica  els  determinats  per  a  la  prevenció  d’incendis 
forestals en el pla elaborat per l’administració competent en la matèria. 

9. Vies pecuàries. El Municipi de Falset compta amb una classificació de les vies pecuàries que afecten 
el terme municipal aprovada per Ordre Ministerial d’1 de febrer de 1973, tot i no haver produït al seu 
partionament  i  afitació  definitives.  Aquestes  vies  són  la  Canyada  Reial  de  los  Molinos,  amb  una 
amplada de 75.22 metres, i la Colada de Falset a Reus, amb una amplada legal de 5 m. 

10.  El  sistema  viari  també  comprèn  el  sòl  de  reserva  viària  (clau  Vr),  que  identifica  aquell  sòl  a 
preservar  de  manera  cautelar  per  possibilitar  el  seu  eventual  destí  efectiu  com  a  sistema  de 
comunicació viari. En cap cas la reserva condiciona ni defineix el traçat definitiu.      (m1) 

(m1). Modificació puntual POUM, DOGC 7754 de 23 de novembre de 2.018, exp.2017/064558 
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ARTICLE 83. ‐ Plans de Millora Urbana 
1.  Els  Plans  de  Millora  Urbana  que  s’estableixen  per  al  desenvolupament  d’aquest  Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en el Sòl Urbà són els següents: 
a. PMU.1  

i. OBJECTIUS:  
a) Urbanització de l’àrea adjacent al Barranc de la Vila, entre del camí de les Comes i el 
carrer de la Font Vella, amb l’ampliació del camí existent. 

ii. JUSTIFICACIÓ: 
a) Desenvolupament d’un àrea del  Sòl Urbà, en un àmbit en  expansió al  voltant del 
camí  de  les  Comes,  el  qual  es  preveu  que  quedi  totalment  urbanitzat  en  totes  dues 
bandes. 
b)  Obtenció  del  sòl  de  carrers  i  eixamplament  de  vials  en  el  camí  de  les  Comes  i 
obtenció de sòl per a equipaments. 

iii. ÀMBIT: 
a) El marcat al plànol. 

iv. SUPERFÍCIE:  
a) total sector    20.403 m² 

v. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
a)  Segons  el  present  Pla  d’Ordenació Urbanística Municipal  i  les  que  defineixi  el  Pla 
Especial. 
b) edificabilitat bruta i sostre màxim 
               edificabilitat bruta 1,00m²/m²  20.403 m² sostre 
c) densitat d’habitatges i nombre màxim d’habitatges 
               59 habitatges/Ha        120 habitatges 

vi. CESSIONS: 
a) equipaments:                  3.238 m² 
b) parcs i jardins      
c) vials         

vii. CONDICIONS DE GESTIÓ: 
a)Es determina l’execució del pla especial per cooperació.  

Els  propietaris  han  de  contribuir  proporcionalment  a  les  infraestructures  que  siguin 
necessàries per al desenvolupament del sector. 
Es  reservarà  per  a  la  construcció  d’habitatges  de  protecció  pública,  com  a mínim,  el  sòl 
corresponent al 20% del  sostre  residencial  i es  reservarà per a  la  construcció d’habitatges 
objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible, com a mínim, el 10% del sostre 
residencial. 
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ORDENACIÓ 

4.Objectius, descripció i justificació de la Modificació 

L’objectiu de la present Modificació és l’actualització de la protecció del sistema viari en tot el municipi: 
amb la incorporació de la zona de domini públic i amb la correcció de la línia límit d’edificació, en alguns 
trams de carreteres, per tal d’adaptar‐se a la Llei 37/2015 o per reflexar la titularitat de les mateixes. 
 
D’acord amb la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres: 
 
Article 28. Zones de protecció de la carretera: disposicions generals. 
(...) 
4.  Sense perjudici del que  indica  l’article 33.2,  s’ha de  considerar que als  efectes del  règim  jurídic de 
protecció del domini públic viari  i per a  la determinació de  les  limitacions a  la propietat dels  terrenys 
adjacents, els nusos viaris, els ramals d’enllaços, els canvis de sentit, les interseccions i les vies de gir, les 
vies col∙lectores‐distribuïdores i les calçades laterals tenen la consideració de carretera convencional. 
 
Article 29. Zona de domini públic. 
1. Constitueixen  la zona de domini públic els terrenys ocupats per  les mateixes carreteres de  l’Estat, els 
seus  elements  funcionals  i  una  franja  de  terreny  a  cada  costat  de  la  via  de  8 metres  d’amplada  en 
autopistes  i autovies  i de 3 metres en  carreteres  convencionals,  carreteres multicarril  i  vies de  servei, 
mesurats  horitzontalment  des  de  l’aresta  exterior  de  l’esplanació  i  perpendicularment  a  l’aresta 
esmentada. 
2. L’aresta exterior de l’esplanació és la definida per la intersecció del talús del desmunt o del terraplè o, 
si s’escau, dels murs de contenció o de sosteniment, amb el terreny natural. 
(...) 
 
Article 33. Zona de limitació a l’edificabilitat. 
1. A banda  i banda de  les  carreteres de  l’Estat  s’estableix  la  línia  límit d’edificació, que  se  situa a 50 
metres  en  autopistes  i  autovies  i  a  25  metres  en  carreteres  convencionals  i  carreteres  multicarril, 
mesurats horitzontalment  i perpendicularment a partir de  l’aresta exterior de  la calçada més propera. 
L’aresta exterior de  la calçada és  la vora exterior de  la part de  la carretera destinada a  la circulació de 
vehicles en general. 
(...) 
2. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, els nusos viaris i canvis de sentit, les interseccions, les vies 
de  gir  i  els  ramals  han  de  tenir  la  línia  límit  d’edificació  a  50  metres,  mesurats  horitzontalment  i 
perpendicularment des de l’aresta exterior de la calçada en cada cas. 
 
Amb la incorporació en els plànols d’ordenació de la zona de domini públic, s’amplien les superfícies de 
les zones  i dels sistemes en sòl no urbanitzable (sòl forestal, sòl de protecció natural  i paisatgística, sòl 
rural  i  sistema  hidrogràfic).  També  es  redibuixa  la  zonificació  del  sòl  forestal  d’acord  amb  la  nova 
cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Per últim, es  grafia de  forma  clara el  sistema  viari dins  l’àmbit del PMU.1 per  tal de prefixar  aquest 
àmbit i assegurar un correcte desenvolupament del planejament urbanístic. 
L’àmbit  del  PMU.1  correspon  a  dues  finques  amb  referències  cadastrals  7371610CF1577A0001FQ   i 
7371613CF1576G0001KG. 
 
L’àmbit  del  PMU  1  està  qualificat  com  residencial,  equipaments  i  sistema  viari  en  sòl  urbà  no 
consolidat. La  línia de color  taronja  limita  la zona de vialitat però a  la  llegenda no queda definida el 
significat d’aquesta línia. 
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La Modificació Puntual només pretén prefixar gràficament la zona destinada a sistema viari, donat que 
al planejament vigent no està grafiada amb claredat. 
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5.Normativa Modificació  
Es transcriu l’article objecte de modificació: 

ARTICLE 83. ‐ Plans de Millora Urbana 
1.  Els  Plans  de  Millora  Urbana  que  s’estableixen  per  al  desenvolupament  d’aquest  Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en el Sòl Urbà són els següents: 
a. PMU.1  

i. OBJECTIUS:  
a) Urbanització de l’àrea adjacent al Barranc de la Vila, entre del camí de les Comes i el 
carrer de la Font Vella, amb l’ampliació del camí existent. 

ii. JUSTIFICACIÓ: 
a) Desenvolupament d’un àrea del  Sòl Urbà, en un àmbit en  expansió al  voltant del 
camí  de  les  Comes,  el  qual  es  preveu  que  quedi  totalment  urbanitzat  en  totes  dues 
bandes. 
b)  Obtenció  del  sòl  de  carrers  i  eixamplament  de  vials  en  el  camí  de  les  Comes  i 
obtenció de sòl per a equipaments. 

iii. ÀMBIT: 
a) El marcat al plànol. 

iv. SUPERFÍCIE:  
a) total sector    20.403 m² 

v. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
a)  Segons  el  present  Pla  d’Ordenació Urbanística Municipal  i  les  que  defineixi  el  Pla 
Especial. 
b) edificabilitat bruta i sostre màxim 
               edificabilitat bruta 1,00m²/m²  20.403 m² sostre 
c) densitat d’habitatges i nombre màxim d’habitatges 
               59 habitatges/Ha        120 habitatges 

vi. CESSIONS: 
a) equipaments:                  3.238 m² 
b) parcs i jardins      
c) vials        2.799 m²  

vii. CONDICIONS DE GESTIÓ: 
a)Es determina l’execució del pla especial per cooperació.  

Els  propietaris  han  de  contribuir  proporcionalment  a  les  infraestructures  que  siguin 
necessàries per al desenvolupament del sector. 
Es  reservarà  per  a  la  construcció  d’habitatges  de  protecció  pública,  com  a mínim,  el  sòl 
corresponent al 20% del  sostre  residencial  i es  reservarà per a  la  construcció d’habitatges 
objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible, com a mínim, el 10% del sostre 
residencial.  
El sistema viari grafiat als plànols d’ordenació té caràcter normatiu. 
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6.Requeriments de la Llei d’Urbanisme  
La redacció i tràmit d’una figura del planejament urbanístic s’ha d’adequar al que s’estableix als articles 
96, 97, 98, 99 i 100 de la Llei d’urbanisme. 

A més, cal tenir en compte que, d’acord amb el redactat de  l’art. 96,  la modificació de qualsevol dels 
elements  d’una  figura  de  planejament  urbanístic  se  subjecta  a  les  mateixes  disposicions  que  en 
regeixen la formació. 

 

7.Cessions i reserves complementàries 
Les determinacions que resulten de la present Modificació Puntual no comporten: 

a)  Cap  alteració  en  la  zonificació  o  ús  urbanístic  dels  espais  lliures,  zones  verdes,  ni  equipaments 
esportius previstos en el planejament vigent (art. 98). 

b) Cap increment del sostre residencial edificable, de la densitat ni de l’ús residencial o de la intensitat, 
o la transformació dels usos (art. 99). 

c) Cap increment del sostre edificable (en sòl urbanitzable), cap augment de densitat de l’ús residencial 
(sense  increment de  l’edificabilitat), cap transformació global dels usos previstos pel planejament (en 
sòl urbà), ni té per objecte una actuació aïllada de dotació (art. 100). 

 

8.Avaluació econòmica i financera 
Atès que la present Modificació Puntual no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat 
de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos, no pertoca la redacció de l’avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació (art. 99.1.c). 

 

9.Agenda 
L’executivitat de  les determinacions d’aquesta Modificació Puntual seran  immediates un cop aquesta 
sigui  executiva.  No  procedeix  l’elaboració  d’una  agenda  d’execució,  donat  que  ens  trobem  davant 
d’una modificació urbanística que no requereix cap tipus de desenvolupament. 

 

10.Informe de sostenibilitat econòmica 
Pel que  fa a  les  finances públiques de  l’Ajuntament de Falset,  la Modificació proposada no tindrà un 
impacte  significatiu.  Per  aquest  motiu  no  es  considera  necessària  la  redacció  de  l’informe  de 
sostenibilitat econòmica. 

 

11.Identitat dels propietaris de drets 
D’acord amb  l’article 99.1.a) de  la Llei d’urbanisme,  les modificacions d’instruments de planejament 
general que  comportin un  increment del  sostre edificable, de  la densitat de  l’ús  residencial o de  la 
intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure la identitat de 
tots  els  propietaris  o  titulars  d’altres  drets  reals  sobre  les  finques  afectades,  públiques  o  privades, 
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durant els cinc anys anteriors a  l’inici del procediment de modificació,  i els  títols en virtut dels quals 
han adquirit els terrenys. 

Atès  que  la  Modificació  no  comporta  un  increment  del  sostre  edificable,  de  la  densitat  de  l’ús 
residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, no  resta subjecta a la 
inclusió de la identitat dels propietaris de drets. 

 

12.Vigència del planejament que es modifica 
El planejament que  es modifica  té una  vigència  superior  als  cinc  anys  i per  tant  la present no  està 
subjecte a les disposicions de l’article 99.2.a) de la Llei d’urbanisme. 

 

13.Informe de mobilitat 
D’acord amb l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació 
de  la mobilitat  generada,  la present Modificació  Puntual no  està  subjecta  a  la  redacció d’un  Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada. 

A més, cal tenir en compte que les determinacions que es desprenen de la present Modificació Puntual 
no  representen  un  cap  canvi  en  la mobilitat  generada.  És  per  això  que  no  s’adjunta  a  la  present 
Modificació l’estudi de mobilitat. 

 

14.Informe mediambiental 
D’acord amb la DA 8a de 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, 
les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 són les següents: 

“... 
5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el promotor d’un pla o programa, o de 
la modificació  d’un  pla  o  programa,  subjecte  a  avaluació  ambiental  estratègica  simplificada  consideri,  sense 
necessitat de cap estudi o treball addicional, que no té efectes significatius sobre el medi ambient, la informació 
del document ambiental estratègic ha de consistir en la justificació d’aquesta circumstància. Si l’òrgan ambiental 
constata que el pla o programa, o  la modificació del pla o programa, no  té efectes significatius  sobre el medi 
ambient  ni  hi  ha  cap  administració  pública  afectada,  pot  determinar  directament  en  l’informe  ambiental 
estratègic que el pla o programa, o  la modificació del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi 
ambient, sense necessitat de fer cap consulta prèvia. 
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents:  
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a  la  futura autorització de projectes  i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 
2000  en  els  termes  establerts  per  la  Llei42/2007,  del  13  de  desembre,  del  patrimoni  natural  i  de  la 
biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes 
i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de  la 
Xarxa Natura 2000 en els  termes establerts per  la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès 
natural. 
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària 
que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del 
pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
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Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambiental 
en l’informe ambiental estratègic o a sol∙licitud del promotor. 

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 
Segon.  Els plans parcials urbanístics  i  els plans  especials urbanístics  en  sòl no urbanitzable no  inclosos  en 
l’apartat  tercer  de  la  lletra  a  en  el  cas  que  desenvolupin  planejament  urbanístic  general  no  avaluat 
ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina. 
Tercer.  Les modificacions  dels  plans  urbanístics  dels  apartats  primer  i  segon  que  constitueixin  variacions 
fonamentals  de  les  estratègies,  les  directrius  i  les  propostes  o  de  la  cronologia  del  pla  que  produeixin 
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que  són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària 
que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia 
del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen 
sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general: 

Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix només a sòl 
urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment. 
Segon.  Les modificacions  de  planejament  urbanístic  no  incloses  en  l’apartat  quart  de  la  lletra  a  que  es 
refereixen només a sòl urbà. 

d)  En  el  cas  de  plans  especials  urbanístics  en  sòl  no  urbanitzable  que  no  qualifiquin  sòl,  si  llur  contingut  es 
restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de projectes 
d’obres posteriors, no s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de seguir el 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si escau. 
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les modificacions 
dels plans urbanístics que no constitueixen variacions  fonamentals de  llurs estratègies, directrius  i propostes o 
llur cronologia  i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en  la zona d’influència. Per a obtenir 
aquesta declaració,  el promotor,  en  la  fase preliminar de  l’elaboració de  la modificació, ha de presentar una 
sol∙licitud en què  justifiqui  les circumstàncies descrites. El termini per a adoptar  i notificar  la declaració és d’un 
mes des de la presentació de la sol∙licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris. 
7.  Les  prescripcions  contingudes  en  l’apartat  6  comporten  la  no‐aplicació  dels  preceptes  següents  de  la  Llei 
6/2009: les lletres c i d de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 7; les lletres c i d, i la lletra e pel que fa a la referència 
a les lletres c i d, de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8; i l’apartat 2 de l’annex 1. 
...” 

A més,  d’acord  amb  l’article  8.2.  de  la  Llei  6/2009,  del  28  d’abril,  d’avaluació  ambiental  de  plans  i 
programes, aquesta Modificació puntual si, per les característiques i la poca entitat, es constata, sense 
necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi 
ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una 
sol∙licitud  a  l'òrgan  ambiental, en  la  fase preliminar de  l'elaboració del pla o programa, per  tal que 
aquest, per mitjà d'una  resolució motivada, declari  la no‐subjecció del pla o programa al procés de 
decisió prèvia i, en conseqüència, al procés d'avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la 
resolució és d'un mes des de la presentació de la sol∙licitud. En el cas que l'òrgan ambiental no dicti la 
resolució  de  declaració  de  no‐subjecció  en  el  termini  esmentat,  la  sol∙licitud  s'entén  que  és 
desestimada 

Així doncs, atès  l’article 8.2. de  la Llei 6/2009, com que  la Modificació que s’introdueix no té efectes 
significatius sobre el medi ambient, aquesta no està subjecta al tràmit d’avaluació ambiental. 

 

 

 

 

 

 



Modificació Puntual del P.O.U.M. de Falset                   24 

15.Memòria social 
La  proposta  de  Modificació  del  POUM  no  afecta  als  objectius  generals  de  producció  d’habitatge 
protegit. Les modificacions que s’estableixen no afecten els habitatges protegits de promoció pública 
(o per entitats sense ànim de lucre) que vagin destinats a aquells col∙lectius que per la seva estructura 
familiar,  edat,  nivell  econòmic  i/o  necessitats  assistencials  ho  necessitin.  En  conseqüència  cal 
considerar que no és necessària la incorporació d’una Memòria social en aquest document. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Falset, setembre de 2021 

 

      ALBIN ARQUITECTES S.L.P. 
                  Francesc Albin i Collet 
                  Lluís Albin Ruiz 
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