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RESOLUCIÓ 
TES/    /2018, per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de l’equipament al costat del cementiri per a la implantació 
d’un tanatori, al terme municipal de Calaf (exp. OTAABA20170168). 
 
 
Fets 
 
En dates 21 de desembre de 2017 i 17 de gener de 2018, van tenir entrada al registre 
electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici de l’avaluació 
ambiental estratègica simplificada de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de l’equipament al costat del cementiri per a la implantació d’un tanatori, al terme 
municipal de Calaf, així com la documentació necessària per a la seva tramitació, presentades 
per l’Ajuntament.  
 
Atenent la subjecció de la Modificació puntual de referència al procediment ambiental esmentat 
en aplicació de l’article 6.b) quart de la disposició addicional vuitena 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, l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació ambiental de Barcelona va consultar les administracions públiques afectades i el 
públic interessat d’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, per tal que emetessin les consideracions que estimessin oportunes sobre els 
efectes en el medi ambient que pot comportar la Modificació puntual en relació amb les 
respectives competències, així com sobre l’abast i el grau d’especificació de l’eventual estudi 
ambiental estratègic. 
 
Un cop finalitzat el termini per als pronunciaments i analitzada la proposta, l’Oficina Territorial 
va emetre un informe el 22 de març de 2018, en el qual es proposa formular l’informe 
ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual no s’ha de sotmetre a avaluació 
ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, 
tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l’annex V de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  
 
En concret, s’especifica que la proposta té per objecte ampliar la qualificació d’equipaments 
comunitaris associada al cementiri municipal per poder ubicar-hi el tanatori, per tal de millorar 
els serveis funeraris actuals atès que presenten una dotació insuficient. 
 
En aquest sentit, en l’informe proposta, d’una banda, s’analitza la documentació ambiental 
aportada, i es palesa que el seu contingut s’ajusta a l’establert en l’article 29 de la Llei 21/2013, 
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Concretament, es defineixen els plans i programes 
que afecten a la proposta, s’aporta la descripció del perfil ambiental de l’àmbit i s’estudien dues 
alternatives, tenint en compte la participació diferenciada sobre el canvi climàtic de cadascuna. 
Així mateix, es preveuen mesures correctores per tal de minimitzar l’impacte derivat de 
l’actuació. 
 
D’altra banda, s’efectua una anàlisi del valor i la vulnerabilitat de l’àrea d’estudi, caracteritzada  
per la presència del cementiri municipal, ubicada en un entorn eminentment agrícola. Es 
constata que l’ampliació proposada es concentra entre l’equipament existent i el camí del 
Cementiri, es defineix el gàlib d’edificació en una zona ja pavimentada, amb una superfície 
aproximada d’uns 700 m². Altrament, es valora la possible afectació de l’actuació sobre 
diferents vectors ambientals, tals com la biodiversitat, les matèries relatives al cicle integral de 
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l’aigua, l’ocupació, el consum i la morfologia del sòl, i el paisatge, entre d’altres, tot concloent 
que no comportarà efectes rellevants.  
 
Tot i així, i d’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 12 de 
març de 2018, rebut en resposta a les consultes efectuades, es recomana dur a terme un 
estudi hidrogeològic d’acord amb el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de policia sanitària mortuòria, tot incorporant les seves conclusions en el document 
ambiental, atès que el cementiri existent i l’ampliació proposada se situen a una distància 
aproximada de 500 m de pous d’aigua.  
 
 
Fonaments de dret 
 
La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d’aquesta Llei a les comunitats 
autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la 
disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans 
l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir de la seva entrada en vigor. 
 
La disposició addicional vuitena 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, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica 
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran 
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, 
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició. 
 
L’apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada 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. 
 
Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l’informe ambiental estratègic. 
 
L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, estableix que l’òrgan ambiental en relació amb tots 
els plans i els programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
 
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en 
matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la 
persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars 
de la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental estratègica, disposa 
que es delega en aquestes darreres la competència que l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, atribueix a l’òrgan ambiental en els supòsits següents: 
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modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors 
urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, 
llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d’un servei territorial. 
 
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment, 
 
 
Resolc: 
 
—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de l’equipament al costat del cementiri per la implantació 
d’un tanatori, al terme municipal de Calaf, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 
estratègica ordinària, atès que no té efectes ambientals significatius, amb el benentès que es 
doni compliment a les consideracions següents: 
 
a) D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 12 de març de 
2018, es recomana dur a terme un estudi hidrogeològic d’acord amb el Decret 297/1997, de 25 
de novembre, pel qual s’aprova el reglament de policia sanitària mortuòria, i incorporar les 
seves conclusions en el document ambiental.  
 
b) Caldrà donar compliment a la normativa ambiental vigent i a les mesures establertes en el 
document ambiental estratègic. 
 
—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Calaf i a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central, i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin 
procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, o bé 
sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l’acte d’aprovació del 
Pla, de conformitat amb l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
 
D’acord amb l’esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l’informe ambiental 
estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat el Pla en el termini 
màxim de quatre anys des que es publiqui. 
 
 
Manresa,  
 
P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015) 
 
 
 
 
 
 
Míriam Sort i Ticó 
Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central 
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Informe proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic de la Modificació 
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de l’equipament al costat del 
cementiri per la implantació d’un tanatori, al terme municipal de Calaf 
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte:  Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal 
 
Municipi:  Calaf (Anoia) 
 
Peticionari:  Ajuntament 
 
Referència:  OTAABA20170168 (211/17) 
 
 
2. Fonaments de dret 
 
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats 
Autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva 
disposició transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans 
l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en 
vigor.  
 
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir 
efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la Generalitat, 
l’Administració local o el Parlament, d’aplicació en tot el que no s’oposi a la legislació bàsica 
estatal. 
 
- La disposició addicional vuitena 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, estableix que, mentre no es dugui a terme 
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la 
normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita 
normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.  
 
- L’apartat 6.b) quart de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada 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.  
 
- Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental 
estratègic. 
 
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 

C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona 
Tel. 93 214 70 00 
Fax 93 214 70 58 
http://www.gencat.cat/territori 

 1 
 
 
 

  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0402TIZBSSRFU6VWKLIEAKKALPLRXPMS*
0402TIZBSSRFU6VWKLIEAKKALPLRXPMS

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
Data creació còpia:

23/03/2018
Data caducitat còpia:

23/03/2021
Pàgina 2 de 8

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Laura Fonts Torres,
CPISR-1 C Sergi Miquel Ruiz
22/03/2018, 22/03/2018

 

ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin 
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent. 
 
- L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, concreta que correspon a la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen 
al Departament com a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 
 
- El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de 
la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones 
titulars de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis 
territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental 
estratègica, atribueix a les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 
9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en el supòsit 
d’instruments de planejament urbanístic derivat. 
 
3. Objecte 
 
L’objecte del present informe és fonamentar l’informe ambiental estratègic a emetre per 
l’òrgan ambiental, d’acord amb les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental.  
 
4. Antecedents 
 
- En data 21 de desembre de 2017, va tenir entrada al registre electrònic del Departament 
de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada 
de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de l’equipament al costat 
del cementiri per la implantació d’un tanatori, al terme municipal de Calaf, tramesa per 
l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud una còpia de la Modificació puntual i del document 
ambiental estratègic.  
 
- En data 8 de gener de 2018, es va notificar a l’Ajuntament de Calaf ofici d’aquesta Oficina 
Territorial pel qual es requerí l’esmena de la documentació presentada atès que no reunia 
els requisits de validesa i eficàcia establerts en l’article 27.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
- En data 17 de gener de 2018, va tenir entrada al registre esmentat la documentació 
requerida, presentada per la Corporació municipal.  
 
A aquest efecte, en el marc de les consultes necessàries a realitzar d’acord amb l’article 30 
de la Llei 21/2013, s’ha consultat a les administracions públiques afectades i al públic 
interessat següent:  

− Agència Catalana de l’Aigua  
− Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
− Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
− Consell Comarcal de l’Anoia 
− Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental 
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− Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
− Subdirecció General de Seguretat Industrial 
− Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura 
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
− Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació  
− ADENC Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura 
− DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural  
− El Saüquer- Associació per a la Preservació del Territori 
− CREAF- Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

 
El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar el 2 de març de 2018. 
 
En relació amb les consultes realitzades, s’ha rebut resposta dels Serveis Territorials 
d’Interior a la Catalunya Central, de 12 de febrer de 2018; de la Subdirecció General de 
Seguretat Industrial, de 21 de febrer de 2018; de la Direcció General de la Qualitat 
Ambiental i de Canvi Climàtic pel que fa al vector acústic i llum, de 12 de març de 2018, i de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic, de 12 de març de 2018, les consideracions dels quals s’han 
tingut en compte en la redacció del present informe- proposta. 
 
Així mateix, cal esmentar que la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona manifestà no efectuar cap aportació, segons correu electrònic tramès a aquesta 
Oficina Territorial el 24 de gener de 2018. 
 
A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades 
en l’informe tipus relatiu als plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental elaborat per 
l’Agència de Residus de Catalunya, en les matèries referents a les seves respectives 
competències. 
 
 
5. Descripció de la proposta  
 
L’objecte de la Modificació puntual és ampliar la qualificació d’equipaments comunitaris 
associada al cementiri municipal per a poder ubicar edificis complementaris, en concret el 
tanatori, millorant d’aquesta manera els serveis funeraris del municipi, atenent que aquests 
presenten una dotació insuficient pels habitants del terme municipal de Calaf.  
 
La Modificació puntual, que comprèn una superfície de 16.586,21 m2, proposa els canvis de 
qualificacions següents:  
 

Definició  Clau  Planejament 
vigent (m2) 

Proposta de 
Modificació (m2)  

Diferencial 
(m2) 

Equipaments 3 7.615,47 8.953,75 1.338,28 
Protecció per servituds 17 8.601,19 0,00 -8.601,19 
Protecció agrícola 14 0,00 33,35 33,35 
Protecció paisatgística 15 369,55 7.599,11 7.229,56 
Total  16.586,21 16.586,21 0,00 

Taula 1: Quadre comparatiu de superfícies. Font: Modificació puntual 
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Pel que fa a l’ampliació de l’equipament proposada, es grafia un àmbit dins del qual s’ha 
d’ubicar l’edificació, evitant construir davant de l’element protegit, i es regula l’alçada màxima 
a 4 m. Així mateix, es modifica la qualificació del sòl de l’entorn del cementiri, passant de 
protecció de servituds a protecció paisatgística (clau 15) i a protecció agrícola (clau 14), 
d’acord amb la situació real dels terrenys.  
 
D’altra banda, es modifica l’article 221 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Calaf, 
relatiu a les condicions de les tanques i de les edificacions, per especificar que aquest 
precepte no afecta a les edificacions en sòl d’equipaments comunitaris. Així mateix, es 
proposta la modificació de l’article 88, relatiu a les condicions d’edificació, incorporant 
l’apartat 4 on es fan referència a les condicions d’edificació per a l’equipament comunitari del 
cementiri. Concretament, les edificacions complementàries a l’equipament de cementiri 
s’hauran de col·locar dins el gàlib indicat i s’hauran de regir pels següents estàndards 
edificatoris:  
 

− Edificabilitat neta: 0,10 m²st/m²s 
− Ocupació màxima: 10% 
− Número de plantes màxim. Planta baixa 
− Alçada màxima: 4 m 
− Separació mínima a l’alineació del camí: 8 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1: Planejament vigent (imatge esquerra) i proposta de Modificació puntual (imatge dreta)  

 
6. Consideracions ambientals 
 
En primer lloc, cal indicar que la present Modificació puntual és objecte d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada, d’acord amb allò establert en l’apartat 6.b) quart de la 
disposició addicional vuitena 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, segons el qual es sotmeten a aquest procediment les 
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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.   
 
En relació amb l’anterior, es constata que la documentació aportada inclou un document 
ambiental estratègic (DAE), el contingut del qual s’ajusta amb allò establert en l’article 29 de 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre. Concretament, es defineixen els plans i programes que 
afecten a la proposta, s’aporta la descripció del perfil ambiental de l’àmbit i s’estudien dues 
alternatives, tenint en compte la participació diferenciada sobre el canvi climàtic de 
cadascuna d’elles. Finalment, cal valorar positivament l’establiment de mesures correctores 
per tal de minimitzar l’impacte derivat de l’actuació.  
 
A continuació, i a partir de l’anàlisi realitzada en el DAE, es valora ambientalment la proposta 
atenent els criteris definits en l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, per tal de determinar si la Modificació puntual és objecte d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària.  
 
En quant al valor i vulnerabilitat ambiental de l’àrea d’estudi, tal i com s’indica en el DAE cal 
palesar que l’àmbit no comprèn cap espai inclòs en el Pla d’espais d’interès natural o la 
xarxa Natura 2000, ni cap espai inventariat com a zona humida inclòs a la llista del Conveni 
de Ramsar, forest d’utilitat pública, àrea d’interès faunístic i/o florístic, espai d’interès 
geològic, aqüífer protegit, d’arbres d’interès monumental i/o local o terrenys catalogats 
d’hàbitats d’interès comunitari.  
 
Pel que fa a les cobertes del sòl, tal i com es pot constatar en la imatge 2, l’àmbit està 
caracteritzat per la presència del cementiri municipal, objecte de l’ampliació proposada, el 
qual s’ubica en un entorn eminentment agrícola. En quant al relleu, d’acord amb el DAE, que 
la proposta s’ubica en una zona aturonada, destacant la presència de pendents superiors al 
20% corresponents al talús de la cara sud-est del cementiri.  
 
Val a dir que l’ampliació proposada es concentra entre l’equipament existent i el camí del 
Cementiri, on el gàlib d’edificació proposat es localitza en una zona pavimentada, amb una 
superfície aproximada d’uns 700 m². Tenint en compte la dimensió de l’ampliació proposada 
així com l’estat actual de l’àmbit, es pot concloure que l’impacte sobre la permeabilitat i 
estabilitat del sòl esdevé assumible, tenint en compte, a més, que el DAE estableix les 
mesures d’evitar la impermeabilització dels espais exteriors i de minimitzar els canvis de la 
morfologia del terreny, tot proposant mesures d’estabilització amb herbàcies.  
 
Així mateix, i en relació amb el consum i ocupació del sòl, cal valorar favorablement la 
proposta d’ampliar l’equipament existent de manera contínua en detriment d’ocupar nou sòl 
no urbanitzable, tal i com es recull en el DAE.  
 
Altrament, l’increment de la qualificació de protecció agrícola (clau 14), en 33,35 m2, i de 
protecció paisatgística (clau 15), en 7.229 m2, en detriment de la protecció per servituds, té 
per finalitat ajustar-se més a les cobertes i a la realitat del sòl. A més, tenint en compte que 
segons l’article 229 de la normativa urbanística, referent a la regulació dels sòls protecció 
paisatgística, es prohibeix qualsevol tipus d’edificació i es vincula qualsevol actuació a un 
estudi d’impacte del paisatge, cal valorar favorablement la Modificació proposada.  
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Imatge 2: Planejament vigent i proposta de Modificació. Font: Elaboració pròpia a partir de la 
documentació de la Modificació  

 
Pel que fa a la qualitat i fragilitat paisatgística de l’àmbit, es valora favorablement que el DAE 
incorpora la informació establerta en el Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals 
(CPCC, en endavant) aprovat definitivament en data 27 de juliol de 2016, el qual emmarca 
l’àmbit de l’actuació dins la unitat paisatgística 9 Costers de la Segarra. Segons el mapa de 
valors estètics del CPCC, l’àmbit es troba en un entorn agroforestal en la zona denominada 
Plans de Calaf. Cal destacar que el DAE recull les propostes de criteris i accions dirigides a 
la protecció, la gestió i l’ordenació que s’estableixen per a l’esmentada unitat i que li són 
d’aplicació a l’àmbit. Així mateix, es destaca l’anàlisi de la conca visual realitzada en el DAE 
on es valora l’exposició visual en un radi d’1,5 km de la proposta d’ampliació tant des dels 
principals recorreguts paisatgístics com des dels punts emblemàtics del terme. Segons es 
pot concloure, l’àmbit esdevé més visible des de la vessant sud-est de l’àrea visual 
projectada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 3. Exposició visual de l’àmbit de la Modificació. Font: DAE aportat 

A banda d’incorporar els criteris definits en el CPCC, cal destacar que el DAE defineix un 
conjunt d’objectius i mesures correctores per tal de minimitzar els efectes derivats de 
l’exposició visual de l’ampliació proposada. Concretament, per a la nova edificació s’utilitzarà 
un cromatisme de l’exterior que estigui integrat en les tonalitats de l’entorn, s’evitaran les 
façanes i estructures reflectants i es prioritzarà el soterrament dels serveis. A més, es 

Límit Modificació  

Límit Equipaments 
proposats 

Equipaments 
planejament 
vigent 

Límit ocupació  
proposat  
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prioritzaran les espècies vegetals autòctones així com es dissenyarà l’enjardinament com un 
element integrador de la matriu agrícola.  
 
Per tant, tenint en compte que la proposta té en compte l’establert en el CPCC així com les 
mesures definides en el DAE, es considera que l’impacte sobre el paisatge derivat de la 
proposta serà compatible.  
 
Pel que fa al cicle integral de l’aigua, no es constata la presència de cap curs fluvial a menys 
de 100 m de l’àmbit d’actuació. Val a dir, no obstant, que el terme municipal de Calaf es 
comprèn en una zona vulnerable per la contaminació de nitrats, segons s’específica en el 
DAE. En qualsevol cas, atenent la naturalesa de la proposta, aquesta no tindrà cap 
repercussió en aquest aspecte. Finalment, pel que fa a l’impacte derivat de l’abastament, es 
constata que en el DAE es defineixen un conjunt de criteris per minimitzar el consum 
d’aigua, fet que es valora favorablement.  
 
En relació amb la sensibilitat lumínica, tal i com es recull en el DAE, l’àmbit forma part d’una 
zona de sensibilitat lumínica alta (zona E2). Sens perjudici de les mesures i recomanacions 
incorporades en la documentació ambiental, en qualsevol cas, es recorda que el 
desenvolupament de la Modificació puntual haurà de garantir el compliment de l’establert en 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn, i al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament. 
 
Pel que fa a la contaminació acústica, es recorda que en l’execució de les obres s’haurà de 
donar compliment als objectius de qualitat acústica establerts en la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, així com en el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica i s’adapten els annexos.  
 
En relació amb els riscos detectats, d’acord amb l’informe emès per l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya en data 12 de març de 2018, l’emplaçament del cementiri com 
l’ampliació proposada es troba a una distància aproximada de 500 m de pous d’aigua. 
Segons el mateix informe i a criteri de l’Institut, aquesta activitat pot generar problemes 
ambientals significatius, tant pel que fa referència als riscos per la salut humana com pel 
medi ambient, si bé constata que la proposta d’ampliació de l’activitat de cementiri no 
contempla l’augment del número de sepultures. En aquest sentit, l’informe conclou 
recomanar la realització de l’estudi hidrogeològic establert en el Decret 297/1997, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament de Policia Sanitària Mortuòria, tot incorporant les 
seves conclusions en el document ambiental.  
 
Finalment, pel que fa a la relació de la proposta amb altres plans i programes, el Pla 
territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC, en endavant) incorpora l’àmbit en el 
sistema d’espais oberts de protecció preventiva. En aquest sentit, cal palesar que la 
proposta esdevé compatible amb les consideracions ambientals establertes en l’article 2.11 i 
de 2.13 de les normes d’ordenació territorial del PTPCC.  
 
D’acord amb l’exposat, es constata que l’àmbit, ocupat pel cementiri municipal que es pretén 
ampliar, presenta una baixa sensibilitat ambiental. Únicament, tal i com s’identifica en el 
DAE, cal parar especial atenció a la seva elevada exposició visual. En aquest sentit, cal 
destacar que el DAE incorpora els criteris i accions definides en el Catàleg de paisatge de 
les Comarques Centrals i defineix mesures d’integració paisatgística. A més, determina un 
conjunt de criteris i mesures ambientals per tal d’assegurar una adequada sostenibilitat de la 
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proposta. Atenent la bondat ambiental de les mesures plantejades i per tal d’assegurar el 
seu compliment, es considera que s’hauran de recollir normativament dins la proposta de 
Modificació.  
 
Atès l’exposat, es constata que, tenint en compte els requeriments ambientals de l’àmbit 
d’actuació, les característiques de la proposta i les mesures proposades pel document, no 
es preveu que el Pla comporti efectes ambientals significatius sobre la vegetació, el sòl, 
l’aigua, l’aire i el paisatge. En conseqüència, i atenent als criteris establerts a l’annex V de la 
Llei 21/2013 de referència, es proposa no sotmetre la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de l’equipament al costat del cementiri per la implantació 
d’un tanatori, al terme municipal de Calaf, al procediment d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària, sens perjudici de què es doni compliment a la normativa ambiental vigent i a les 
mesures establertes en el DAE i es realitzi un estudi hidrogeològic en el sentit expressat en 
l’informe emès per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en data 12 de març de 2018.  
 
 
7. Proposta de resolució 
 
Revisada la documentació aportada, i un cop fetes les consideracions exposades en els 
apartats anteriors, es proposa que la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya 
Central del Departament de Territori i Sostenibilitat adopti la resolució següent: 
 
-1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de l’equipament al costat del cementiri per la implantació 
d’un tanatori, al terme municipal de Calaf, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 
estratègica ordinària atès que no efectes significatius sobre el medi ambient, amb el 
benentès que es doni compliment a les consideracions següents: 
 
- D’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 12 de març de 
2018, es recomana realitzar un estudi hidrogeològic d’acord amb el Decret 297/1997, de 25 
de novembre, pel qual s’aprova el reglament de Policia Sanitària Mortuòria, tot incorporant 
les seves conclusions en el document ambiental.  
 
- Caldrà donar compliment a la normativa ambiental vigent i a les mesures establertes en el 
document ambiental estratègic.  
 
-2 Notificar-ho a l’Ajuntament de Calaf i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central. 
 
 
       Vist i plau,  
 
El tècnic de l’Oficina Territorial d’Acció  La cap de l’Oficina Territorial d’Acció i 
i Avaluació Ambiental de Barcelona    Avaluació Ambiental de Barcelona  
 
 

C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona 
Tel. 93 214 70 00 
Fax 93 214 70 58 
http://www.gencat.cat/territori 

 8 
 
 
 

  

 


