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INFORMACIÓ 

1. Introducció 
1.1.- 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. 

1.2.- El Ple de l’Ajuntament de Falset, en sessió de dia 2 de setembre de 2016, aprovà inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 1/2016, per la qual s’establia una 
regulació d’us de tanatori en la que admetia aquest us, entre d’altres, en àmbits urbanístics del POUM 
de Falset, qualificats amb clau de ciutat jardí (CJ) i bloc aïllat (BA). 

1.3.- Aquesta aprovació es sotmeté al tràmit d'informació pública, amb la publicació de l'edicte al Diari 
de Tarragona, de 14 de setembre de 2016; al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 180, de 
20 de setembre de 2016, i al espai web municipal, notificant l’acord adoptat als Ajuntaments veïns de 
Masroig, Marçà, Bellmunt del Priorat, Pradell de la Teixeta i Porrera, sense que durant el temps 
habilitat per a la presentació d’al·legacions se’n presentés cap. 

1.4.- Transcorregut el termini d’informació pública, el Ple municipal, en la seva sessió d'11 de 
novembre de 2016, va acordar aprovar provisionalment el document de modificació puntual, enviant el 
text aprovat a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona per a la seva aprovació 
definitiva, la qual, i en sessió de 27 de gener de 2017, l’aprovà definitivament supeditant la seva 
publicació al DOGC, i conseqüentment l’ executivitat de la ordenació continguda en aquesta 
modificació puntual, a la presentació d'un text refós, verificat per aquest òrgan plenari, que incorporés 
les prescripcions indicades en l’acord d’aprovació. 

1.5.- El Ple de l’Ajuntament de Falset, en sessió de 8 de juliol de 2020, acordà verificar el Text Refós de 
la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 1/2016, acordant remetre el text 
refós verificat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, incloent-se el text de les normes urbanístiques i 
els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos. 

L’objecte d’aquesta Modificació era establir una regulació de l’ús de tanatori menys restrictiva que 
permetés l’exercici de la lliure competència en el sector. La normativa actual només permetia aquest ús 
en sòl d’indústria aïllada i d’equipaments públics. Es considerava una restricció excessiva per a la 
iniciativa privada. Encara més atenent a l’escassa oferta de sòl industrial del municipi. La normativa 
proposta ampliava la seva admissió a qualsevol tipus de sòl industrial i a les zones residencials 
d’edificació aïllada. Es determinava que l’ús seria exclusiu i que no s’admetria la concurrència d'altres 
usos en el mateix solar. Així mateix, si l’edifici es desenvolupava en més d'una planta, les plantes 
superiors estarien afectes en la totalitat a la prestació de l'activitat funerària de l'empresa. 

1.6.- Ja amb anterioritat a la verificació del text refós, s’inicià una corrent d’opinió pública contrària a 
aquesta modificació puntual i més concretament a l’autorització de la instal·lació de tanatoris i/o sales 
de vetlles en els àmbits urbanístics del municipi amb les claus urbanístiques de ciutat jardí (CJ) i bloc 
aïllat (BA). 

Amb posterioritat a l’acord del plenari municipal de verificació del text refós d’aquesta modificació, 
aquesta corrent d’opinió es va traduir en una manifestació popular de rebuig, creant una situació 
d’alarma social, reflectida en una recollida de 507 signatures de particulars (en un municipi de 3.000 
habitants) i amb escrits de entitats cíviques, educatives i veïnals, responsables sanitaris, i altres, en el 
que es manifesta el total rebuig a permetre la instal·lació d’aquestes activitats en els àmbits urbanístics 
descrits, al permetre la instal·lació i us d’aquest tipus d’establiments (tanatoris i sala de vetlles) en 
àmbits residencials i al voltant d’equipaments educatius, de lleure i d’altre tipus. En els escrits 
presentats es manifesta el rebuig per possibles raons sanitàries, de convivència i de compatibilitat amb 
l’entorn residencial i educatiu.  
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Cal a més posar de manifest que aquesta preocupació social i d’alarma s’ha vist agreujada i potenciada 
arran a la situació de pandèmia mundial produïda pel COVID-19 amb les greus conseqüències que la 
mateixa està comportant a nivell de salut pública, amb restriccions de mobilitat, concentració de 
persones i vida diària, que es posen de manifest sobre hipòtesis científiques respecte la forma de 
transmissió i contagi d’aquest virus. 

 

2. Objecte  
Davant l’estat de malestar social que va suposar la modificació puntual del POUM en relació a la 
regulació de l’ús de tanatori, es va posar de manifest la necessitat d’establir una nova regulació de l’ús 
de tanatoris i sales de vetlles en àmbits urbanístics més adequats i compatibles amb el seu entorn que 
els actualment permesos, que minimitzin els possibles riscos i impactes negatius que aquest tipus 
d’instal·lació comporten, màxim si aquestes es poden ubicar en àmbits residencials i o al voltant 
d’equipaments escolars o altres comunitaris. 

L’objecte de la present Modificació és establir una nova regulació de l’ús de tanatori més restrictiva, 
autoritzant únicament aquest ús en la zona industrial propera al cementiri actual (clau Ei-2, eixample 
industrial, i claus Ia-1, Ia-4, Ia-5 i Ia-6, industria aïllada) i en terrenys qualificats de sistema 
d’equipaments E.7. 

A més, un àmbit de sòl rural en sòl no urbanitzable que limita amb el cementiri actual, es qualifica a 
sistema d’equipaments funeraris i cementiris (clau E.7). 
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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 objecte de modificació: 

 

 

ARTICLE 55. Regulació d’usos segons l’activitat 

12. Regulació de l’ús de tanatori. 
a.  S’autoritza l’ús de tanatori en terrenys qualificats com a equipaments, zones industrials (clau 
EI, eixample industrial, i clau Ia, industria aïllada) i zones residencials d’edificació aïllada (clau Ba, bloc 
aïllat, i clau Cj, ciutat jardí). L’ús serà exclusiu, no s’admet concurrència d'altres usos en el mateix solar. 
Si disposa de més d'una planta, les plantes superiors estaran afectes en la totalitat a la prestació de 
l'activitat funerària de l'empresa. 

 
 

ARTICLE 70. Sistema d’equipaments comunitaris (Eq) 
1. Formen el sistema d’equipaments aquelles zones assenyalades pel Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal amb aquesta qualificació  
2. Els possibles usos que es determinen com a sistema d’equipament comunitari són: 

a. E.1.Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria. 
b. E.2.Sanitari-assistencial: hospitals, centres extra-hospitalaris i residències de gent gran. 
c.  E.3.Religiós: temples, centres religiosos. 
d.  E.4.Socio-cultural: cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells, centres d’esplai... 
e.  E.5.Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat pública... 
f. E.6.Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 
g. E.7.Cementiri. 
h. E.8.Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, d’esbarjo i serveis annexos. 
i.   E.9.Serveis de transport terrestre: estació d’autobusos.     
j.   EQ.Equipaments amb ús per definir. 

3. S’admet la instal.lació de sistemes tècnics a les zones qualificades d’equipaments amb una ocupació 
màxima del 5% de la superfície total destinada a equipaments. 

4. S’estableixen unes condicions bàsiques d’edificació específiques per als equipaments E.2. Sanitari-
assistencial: hospitals, centres extra-hospitalaris i residències de gent gran. 
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CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ BÀSIQUES E.2 Equipaments sanitari-assistencials 

Tipus d’ordenació Existent 

Edificabilitat màxima 2,4 m2 sostre / m2 sòl 

Ocupació màxima a) Segons alineacions i perímetres  edificables marcats als plànols 
d’ordenació. 

b) En cas de que els plànols d’ordenació no assenyalin alineacions i 
perímetres edificables:  70% 

Alçada reguladora màxima PB+4     16’00 m 

Punt d’aplicació de l’alçada reguladora Referida al carrer, segons sigui edificació alineada a vial o aïllada 

Separacions mínimes: a) Segons alineacions i perímetres edificables marcats als plànols 
d’ordenació.  

Per a la resta de condicions d’edificació i paràmetres reguladors son d’aplicació les claus EU i BA segons sigui l’edificació alineada a vial o 
aïllada. 

5. En les zones qualificades com equipaments públics ( públic ) la titularitat tindrà que ser de 
l’Administració publica prohibint la titularitat privada, encara que podrà tenir una concessió 
administrativa per la seva gestió. 

 
 

ARTICLE 78  Zona de blocs aïllats (clau BA) 
5. CONDICIONS D’ÚS 

Condicions d’ús BA-1 BA-2 BA-3 BA-4 BA-5 
Usos admesos Habitatge plurifamiliar (1), hoteler, comercial, oficines, magatzem, 

indústria fins a l’annex III, sanitari, socio-cultural, docent restauració i 
espectacles, recreatiu, esportiu, garatge i aparcament fins a annex 
II.2. i  tanatoris (2) 

Densitat màxima 
d’habitatges 

La densitat màxima d’habitatges per a edificis plurifamiliars és d’un 
habitatge per cada 90 m2 construïts sobre rasant.                                               

Dotació mínima 
d’aparcament 

·2 places  per habitatge>150 m2 
·1,5 places per 150 m2>habitatge>90 m2 
·1 plaça per habitatge<90 m2 
·1,5 places d’aparcament per cada 100 m2 d’altres usos 

(1) La superfície útil interior mínima de cada habitatge serà de 60m² (s’admet que un 10% dels habitatges tingui 
una superfície inferior a 60m²), exceptuant els habitatges de protecció pública en les modalitats de lloguer 
temporal per a joves, per a col·lectius amb necessitats d’assistència o en habitatges tutelats per a la gent gran. 

(2) En edificacions destinades exclusivament a aquest únic ús específic. 
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ARTICLE 80  Zona de ciutat jardí (clau CJ) 
5. CONDICIONS D’ÚS 

Condicions 
d’ús 

CJ-1 CJ-2 CJ-3 CJ-4 CJ-5 CJ-6 
 

CJ-7 CJ-8 CJ-9 CJ-10 

Usos 
admesos 

Habitatge unifamiliar, aparellat amb projecte comú (1), hoteler, comercial, oficines, 
magatzem, indústria fins a l’annex III, sanitari, socio-cultural, docent restauració i 
espectacles, recreatiu, esportiu, garatge i aparcament fins a l’annex II.2, tanatoris (2) 

Dotació 
mínima 
d’aparcamen
t 

·2 places  per habitatge>150 m2 
·1,5 places per 150 m2>habitatge>90 m2 
·1 plaça per habitatge<90 m2 
·1,5 places cada 100 m2 d’altres usos 

(1) El nombre màxim d’habitatges per parcel·la, en els usos unifamiliar, bifamiliar i aparellat, serà com a màxim 
el quocient enter entre aquesta parcel·la i la parcel·la mínima de la clau corresponent. En la subzona CJ-6 els 
habitatges en filera tindran projecte i realització comú, 1 hab/400 m2 i un  màxim de 24 m lineals de façana.  

(2) En edificacions destinades exclusivament a aquest únic ús específic. 
 

ARTICLE 81. Indústria alineada a vial (clau EI) 
5. CONDICIONS D’ÚS 

Condicions d’ús EI-1 EI-2 
Usos admesos Indústria fins a annex II.1, 

magatzem, oficines, 
recreatiu, espectacles, 
hoteler, esportiu, garatge, 
aparcament, socio-cultural i 
tanatoris (1) 

Indústria fins a annex II.1, 
magatzem, oficines, recreatiu, 
espectacles, hoteler, esportiu, 
garatge, aparcament, socio-
cultural i tanatoris (1) 

Dotació mínima 
d’aparcament 

1,5 plaça /  100 m2 const 

(1) En edificacions destinades exclusivament a aquest únic ús específic. 

 

ARTICLE 82. Indústria aïllada (clau IA) 
5. CONDICIONS D’ÚS 

Condicions d’ús IA-1 IA-2 IA-3 IA-4 IA-5 IA-6 IA-7 

Usos admesos Indústria fins a annex I, magatzem, comercial, oficines, recreatiu, 
espectacles, esportiu, garatge, aparcament, tanatori (1)          

En IA-2: gasolinera i restauració. 

Indústria 
compatible amb 
l’entorn urbà 
residencial 

Dotació mínima 
d’aparcament 

10 % de la superfície 
parcel·la 

 

1 plaça cada 100 m2 de superfície 
edificats (el projecte d’edificació 
definirà amb exactitud 
l’emplaçament i tractament de 
les àrees d’aparcament) 

10 % de la 
superfície 
parcel·la 

 

(1) En edificacions destinades exclusivament a aquest únic ús específic.    
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ORDENACIÓ 

4.Objectius, descripció i justificació de la modificació 
Tal i com ja s’ha exposat anteriorment, l’objectiu de la present Modificació és protegir d’una manera 
adequada l’interès públic que és present d’una part en la prestació de serveis funeraris, essencial per a 
la comunitat i, conseqüentment, d’interès general, i de l’altra protegir i fer compatible l’ús racional del 
sòl i la convivència i desenvolupament de la vida en comú que notòriament no és compatible amb la 
instal·lació d’uns usos funeraris en zones destinades a usos residencials, educatiu, comercials i altres 
usos més socials d’una població. 
 
Per això atenent a aquesta necessitat en aquesta modificació s’estableix una nova regulació de l’ús de 
tanatori, autoritzant únicament aquest ús en la zona industrial propera al cementiri actual (clau Ei-2, 
eixample industrial, i claus Ia-1, Ia-4, Ia-5 i Ia-6, industria aïllada) i en terrenys qualificats de sistema 
d’equipaments E.7,  

També s’incorpora l’ús de funerari al sistema d’equipaments E.7. 

A més, l’àmbit de 21.716 m2 de superfície de sòl rural en sòl no urbanitzable, que limita amb el 
cementiri actual, es qualifica a sistema d’equipaments funeraris i cementiris (clau E.7): un àmbit de 
2.900 m2 de superfície en sòl urbà i la resta de 18.816 m2 de superfície en sòl no urbanitzable. 

Aquest àmbit modificat correspon a la finca amb referència cadastral 43056A028000150000WQ. 

 
L’àmbit qualificat d’equipaments E.7. Funerari i cementiri en sòl no urbanitzable, que limita amb el 
cementiri, requerirà la tramitació d’un Pla Especial. 
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5.Normativa modificada 
Es transcriuen els articles objecte de modificació: 

ARTICLE 55. Regulació d’usos segons l’activitat 

12. Regulació de l’ús de tanatori. 
a.  Únicament s’autoritza l’ús de tanatori en terrenys qualificats com a equipaments funeraris i 
cementiris (clau E.7) i zones industrials (clau Ei-2, eixample industrial, i claus Ia-1, Ia-4, Ia-5 i Ia-6, 
industria aïllada) L’ús serà exclusiu, no s’admet concurrència d'altres usos en el mateix solar. Si disposa 
de més d'una planta, les plantes superiors estaran afectes en la totalitat a la prestació de l'activitat 
funerària de l'empresa. 

 

ARTICLE 70. Sistema d’equipaments comunitaris (Eq) 
1. Formen el sistema d’equipaments aquelles zones assenyalades pel Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal amb aquesta qualificació  
2. Els possibles usos que es determinen com a sistema d’equipament comunitari són: 

a. E.1.Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria. 
b.E.2.Sanitari-assistencial: hospitals, centres extra-hospitalaris i residències de gent gran. 
c.  E.3.Religiós: temples, centres religiosos. 
d.  E.4.Socio-cultural: cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells, centres d’esplai... 
e.  E.5.Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat pública... 

         f.E.6.Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 
         g.E.7.Funerari i Cementiri. 
         h.E.8.Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, d’esbarjo i serveis annexos. 

         i. E.9.Serveis de transport terrestre: estació d’autobusos.    

3. S’admet la instal.lació de sistemes tècnics a les zones qualificades d’equipaments amb una ocupació 
màxima del 5% de la superfície total destinada a equipaments. 

4. S’estableixen unes condicions bàsiques d’edificació específiques per als equipaments E.2. Sanitari-
assistencial: hospitals, centres extra-hospitalaris i residències de gent gran. 

CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ BÀSIQUES E.2 Equipaments sanitari-assistencials 

Tipus d’ordenació Existent 

Edificabilitat màxima 2,4 m2 sostre / m2 sòl 

Ocupació màxima a) Segons alineacions i perímetres  edificables marcats als plànols 
d’ordenació. 

b) En cas de que els plànols d’ordenació no assenyalin alineacions i 
perímetres edificables:  70% 

Alçada reguladora màxima PB+4     16’00 m 

Punt d’aplicació de l’alçada reguladora Referida al carrer, segons sigui edificació alineada a vial o aïllada 

Separacions mínimes: a) Segons alineacions i perímetres edificables marcats als plànols 
d’ordenació.  

Per a la resta de condicions d’edificació i paràmetres reguladors son d’aplicació les claus EU i BA segons sigui l’edificació alineada a vial o 
aïllada. 
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5. En les zones qualificades com equipaments publics ( públic ) la titularitat tindrà que ser de 
l’Administració publica prohibint la titularitat privada, encara que podrà tenir una concessió 
administrativa per la seva gestió. 

6.   L’àmbit qualificat d’equipaments E.7. Funerari i cementiri en sòl no urbanitzable, que limita amb el 
cementiri, requerirà la tramitació d’un Pla Especial. 

 

ARTICLE 78  Zona de blocs aïllats (clau BA) 
5. CONDICIONS D’ÚS 

Condicions d’ús BA-1 BA-2 BA-3 BA-4 BA-5 
Usos admesos Habitatge plurifamiliar (1), hoteler, comercial, oficines, magatzem, 

indústria fins a l’annex III, sanitari, socio-cultural, docent restauració i 
espectacles, recreatiu, esportiu, garatge i aparcament fins a annex 
II.2. 

Densitat màxima 
d’habitatges 

La densitat màxima d’habitatges per a edificis plurifamiliars és d’un 
habitatge per cada 90 m2 construïts sobre rasant.                                               

Dotació mínima 
d’aparcament 

·2 places  per habitatge>150 m2 
·1,5 places per 150 m2>habitatge>90 m2 
·1 plaça per habitatge<90 m2 
·1,5 places d’aparcament per cada 100 m2 d’altres usos 

(1) La superfície útil interior mínima de cada habitatge serà de 60m² (s’admet que un 10% dels habitatges tingui 
una superfície inferior a 60m²), exceptuant els habitatges de protecció pública en les modalitats de lloguer 
temporal per a joves, per a col·lectius amb necessitats d’assistència o en habitatges tutelats per a la gent gran. 

 
 

ARTICLE 80  Zona de ciutat jardí (clau CJ) 
5. CONDICIONS D’ÚS 

Condicions 
d’ús 

CJ-1 CJ-2 CJ-3 CJ-4 CJ-5 CJ-6 
 

CJ-7 CJ-8 CJ-9 CJ-10 

Usos 
admesos 

Habitatge unifamiliar, aparellat amb projecte comú (1), hoteler, comercial, oficines, 
magatzem, indústria fins a l’annex III, sanitari, socio-cultural, docent restauració i 
espectacles, recreatiu, esportiu, garatge i aparcament fins a l’annex II.2, 

Dotació 
mínima 
d’aparcamen
t 

·2 places  per habitatge>150 m2 
·1,5 places per 150 m2>habitatge>90 m2 
·1 plaça per habitatge<90 m2 
·1,5 places cada 100 m2 d’altres usos 

(1) El nombre màxim d’habitatges per parcel·la, en els usos unifamiliar, bifamiliar i aparellat, serà com a màxim 
el quocient enter entre aquesta parcel·la i la parcel·la mínima de la clau corresponent. En la subzona CJ-6 els 
habitatges en filera tindran projecte i realització comú, 1 hab/400 m2 i un  màxim de 24 m lineals de façana.  
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ARTICLE 81. Indústria alineada a vial (clau EI) 
5. CONDICIONS D’ÚS 

Condicions d’ús EI-1 EI-2 
Usos admesos Indústria fins a annex II.1, 

magatzem, oficines, 
recreatiu, espectacles, 
hoteler, esportiu, garatge, 
aparcament, socio-cultural. 

Indústria fins a annex II.1, 
magatzem, oficines, recreatiu, 
espectacles, hoteler, esportiu, 
garatge, aparcament, socio-
cultural i tanatoris (1) 

Dotació mínima 
d’aparcament 

1,5 plaça /  100 m2 const 

(1) En edificacions destinades exclusivament a aquest únic ús específic. 

 

ARTICLE 82. Indústria aïllada (clau IA) 
5. CONDICIONS D’ÚS 

Condicions d’ús IA-1 IA-2 IA-3 IA-4 IA-5 IA-6 IA-7 

Usos admesos Indústria fins a annex I, magatzem, comercial, oficines, recreatiu, 
espectacles, esportiu, garatge, aparcament, tanatori (1) en IA-1, 
IA-4, IA-5 i IA-6          

En IA-2: gasolinera i restauració. 

Indústria 
compatible amb 
l’entorn urbà 
residencial 

Dotació mínima 
d’aparcament 

10 % de la superfície 
parcel·la 

 

1 plaça cada 100 m2 de superfície 
edificats (el projecte d’edificació 
definirà amb exactitud 
l’emplaçament i tractament de 
les àrees d’aparcament) 

10 % de la 
superfície 
parcel·la 

 

(1) En edificacions destinades exclusivament a aquest únic ús específic.    
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6.Requeriments de la Llei d’Urbanisme  
La redacció i tràmit d’un POUM 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). 

En conseqüència, no es preveu cap increment de les cessions ni reserves complementàries de terrenys 
regulats als articles 98, 99 i 100 de la Llei d’urbanisme. 

8.Avaluació econòmica i financera 
La present Modificació comporta les despeses a càrrec del pressupost municipal d’adquisició d’una 
finca de titularitat privada, que es realitzarà per expropiació. 

La present Modificació Puntual no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat, sí que comporta una transformació de l’ús però no implica una variació en 
el rendiment econòmic derivat de la ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació i per tant 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 rellevant. 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. 

S’adjunta com annexa la nota simple del registre de la propietat de la finca afectada. 

12.Vigència del planejament que es modifica 
El planejament que es modifica, que és el POUM, 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 canvi significatiu en la mobilitat generada respecte al planejament vigent. 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 efectesapreciables 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 espaisdel 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’espaisd’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. 
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 urbanitzableno 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. 



Modificació puntual del P.O.UM. de Falset. Implantació de tanatoris   12 

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 del’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, les modificacions de POUM 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 
dedecisió 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.UM. de Falset. Implantació de tanatoris   13 

 

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, Març de 2020 

 

 

 

 

 Francesc Albin i Collet 
 ALBIN ARQUITECTES SLP 
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