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  I.08.     Planejament vigent. Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Centrals (PTPCC). 
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1 Justificació de la necessitat de redacció d’un POUM 
per a Copons 

 
 
 

Copons, està situat a la comarca de l’Anoia. Té una població total de 323 habitants 
(01/01/2014) i 21’53 km2 d’extensió de terme. 

Copons disposa com a planejament urbanístic general, d’unes Normes subsidiàries de 
planejament, aprovades definitivament i publicades al DOGC el  09 de setembre de 
1996. El planejament urbanístic s’ha modificat puntualment en diferents moments com 
es descriurà més endavant amb més detall. 
 
El planejament vigent ha quedat desfasat des del punt de vista de les tècniques  de 
representació i informació del territori, també des del punt de vista legal. El 
planejament és anterior a la Llei d’urbanisme de Catalunya, vigent des de l’any 2010. A 
més, la situació actual de crisi econòmica fa que les Normes subsidiàries de Copons, 
estaven previstes segons uns objectius de creixement i desenvolupament econòmics 
que estan molt lluny de poder-se assolir. 
  
La normativa urbanística té dificultats amb l’adequació a diferents aspectes, per 
exemple: 

 
o Les Normes subsidiàries de 1996 no regulen de forma adequada  les 

qualificacions en el sòl no urbanitzable. En aquest tipus de sòl, la 
normativa no  preveu l’ampliació de les granges i les condicions per a la 
rehabilitació i reforma  no segueix les determinacions que els hi atorga 
la legislació vigent. 

 
o Es preveu la construcció d’un vial sobre la riera que requereix una 

estructura amb pont, que repercutiria sobre un baix nivell de trànsit que 
fa evident que la mesura és econòmicament desproporcionada. 

 
o En el sòl urbà, hi ha un sector amb creixements residencial que duplica 

el nombre d’habitatges actuals.  
 

o També queda delimitada una Unitat d’actuació urbanística de difícil 
gestió.  
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o La zona urbana és formada per antics traçats de carrers iniciats en 
èpoques   medievals i ampliats en el segle XVIII que no disposen d’una 
adequada protecció patrimonial i arquitectònica. 

 
Pel que fa a la documentació gràfica el vigent pla general es va redactar sobre una 
base d’informació que disposava de molta menys informació de les bases 
cartogràfiques actuals 
 
 
L’ajuntament de Copons va decidir iniciar els tràmits per la revisió del  planejament 
general, per adequar aquestes qüestions i també, perquè la població es sentís 
còmplice i s’impliqués més en el procés de planejament.  
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2 Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’ajuntament de Copons 

 
 
 
 
 

La Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de la província un marc de 
col·laboració que abasti tots els àmbits d’actuació de la Gerència de serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats( GSHUA, en endavant) de l’àrea de Territori i 
sostenibilitat. 

Amb aquest plantejament, la Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix 
als ens locals un programa complet de cooperació en matèria d’urbanisme, habitatge i 
activitats a través de distints àmbits d’actuació  

En aquest context, un dels recursos del Catàleg de Serveis de 2014 va ser la redacció 
dels documents d’avanç de POUM, instrument urbanístic que permet revisar el 
planejament general del municipi. 

El passat 4 de juliol de 2014, es va acceptar i notificar a l’ajuntament de Copons 
l’acceptació del recurs que consistia en la redacció per mitjans propis dels documents 
necessaris, i la contractació dels gràfics necessaris per a l’aprovació de l’avanç del 
POUM de Copons. 
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3 El marc legal pel que fa al planejament 
urbanístic general i territorial 
 

 
 
 
 
Competències municipals. La constitució espanyola i l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya 
 
Pel que fa a la legislació urbanística, la redacció del document de planejament general 
del municipi de Sant Martí d’Albars, s’inicia en vigència del Text refós de la llei 
d’urbanisme (TRLU). Text consolidat per les modificacions introduïdes  pel Decret 
legislatiu 3/2012, de 22 de febrer i posteriors, que modificat la llei d’urbanisme 
aprovada pel DL 1/2010 i per la llei 7/2011. D’acord a aquestes lleis, les qüestions que 
afecten a les determinacions relacionades al planejament general són les contingudes 
en els articles: 57, 58 i 59 del TRLU.  
 
El Reglament a la llei d’urbanisme (RLUC), és el D 305 / 2006, de 18 de juliol. La 
secció segona del títol quart, està destinada íntegrament a definir determinacions 
relatives al planejament urbanístic general (arts:  64 al 76 ). L’art. 106 és on es regula 
els objectius de l’avanç de l’instrument de planejament, i diu: que per facilitar la 
participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, es sotmetrà a 
informació pública els avanços dels instruments de planejament.  
 
 
La llei d’urbanisme i el seu reglament 
 
Atenent a aquests tres articles del TRLU, i a les característiques de  Copons  pel que 
fa al nombre de població i dinàmica d’edificació, ens trobem en un municipi que es 
podria considerar d’escassa complexitat urbanística en el seu desenvolupament, si es 
classifica només sòl urbà i sòl no urbanitzable. Aquesta consideració significa un 
tractament especial pel que fa a: la documentació mínima, definida en l’art. 59.2 del 
TRLU; per a les reserves de sòl destinades a  l’habitatge de protecció oficial que en 
queden exempts, segons l’art. 57.3.a del TRLU; i les reserves d’equipament que seran 
les adequades al municipi. No s’exigirà el compliment de reserves mínimes per als 
sistemes d’equipaments, d’acord a l’art. 58.1.f . 
  
La documentació mínima pel Pla general d’ordenació urbanística (POUM) de Copons, 
consistirà en:  
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1.-  Memòria 
2.-  Plànols d’informació i de delimitació de sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl  no 
urbanitzable,  
3.-  Normes urbanístiques.  
4.-  Alineacions i les rasants 
5.-  Informe mediambiental 

 
La memòria del POUM de Copons, d’acord a l’art. 69 del RLUC, i a les característiques 
del municipi, haurà de contenir la següent informació: 
 

1. Justificació de la conveniència i  oportunitat de la seva formulació. 
2. Informació urbanística del planejament vigent en aquests moments 
3. Planejament sectorial i territorial amb incidència en aquest terme municipal. 
4. Característiques del territori amb indicació dels riscos naturals i geològics 

existents. 
5. Característiques de la població assentada en el territori, condicions 

econòmiques i socials i previsió de la seva evolució. Dades relatives a gènere, 
tipus de llar i la seva evolució futura. 

6. Xarxa bàsica de serveis existents: aigua, hidrants per incendi, gas, electricitat, 
telecomunicacions i sistemes d’evacuació de les aigües residuals i de la pluja. 

7. Obres i infrastructures programades i política d’inversions públiques que poden 
influir en el desenvolupament urbà. 

8.  Senyalar els valors ambientals, paisatgístics, culturals, agraris i de qualsevol 
altre tipus existents en l’àmbit del pla.  

9. Altres consideracions que siguin necessàries. 
 
Als efectes de cessions i reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 
oficial, al  tenir una població menor de 3.000 habitants, i no ser cap de comarca, també 
té tractament diferencial pel fet d’acollir-se als criteris excepcionals de municipi 
d’escassa complexitat urbanística (art. 57.3 TRLU)  
 
D’acord a l’art. 70 del RLUC, ens indica que és preceptiu pel cas de formulació de 
plans de sotmetre el document a avaluació ambiental. 
 
 
El planejament territorial 
 
 
El planejament territorial que ens afecta és en compliment de la Llei de política 
territorial (Llei 23/1983) en la qual es promou una sèrie d’instruments de planificació 
territorial en la què es troben els plans territorials parcials i sectorials. 
 
El terme de Copons queda dins la comarca de l’Anoia, per tant, queda vinculat a les 
repercussions del Pla territorial parcial de les Comarques centrals, aprovat 
definitivament pel Govern de Catalunya en data 16 de setembre de 2008 (DOGC, 22-
10-2008). 
 
El pla s’estructura en diversos sistemes de referència, que tenen la missió de:    
 

1. Quantificar el sòl necessari per a acollir els nous habitatges principals i les 
noves àrees d’activitat econòmica. 

 
2. Proposar la formulació de figures de coordinació i cooperació supramunicipal 

que es considerin necessàries per a assolir les objectius de vertebració urbana 
d’aquestes comarques. 
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3. Impulsar la cooperació per a la promoció d’habitatges de protecció oficial. 

  
Aquests plans territorials parcials estableixen les seves determinacions sobre la base 
de tres estratègies: la dels espais oberts, la dels assentaments urbans i la 
d’infraestructures de mobilitat. 
 
 
Propostes del Pla territorial parcial de les Comarques centrals 
 
 
L’objectiu del pla per a l’àmbit de l’Anoia, com a territori feble però amb un pes 
significatiu del sector industrial,  va en la línia d’assegurar la recuperació demogràfica 
del territori, inclouen un conjunt de propostes definides així:  
 

1. La preservació de les estructures urbanes del territori, amb l’establiment 
d’estratègies de desenvolupament proporcionades a cada assentament, per tal 
que es mantinguin com a espais de cohesió social. 

 
2. La preservació de l’estructura dels espais oberts de significació territorial. 

 
3. El desenvolupament mancomunat d’alguna actuació urbanística d’abast 

supramunicipal amb la finalitat de preparar sòl per a activitats econòmiques. 
 

4. Incorporar les recomanacions específiques més idònies  per a protegir i 
potenciar els nuclis petits que es descriuen en l’apartat 7.4.3 del PTPCC 

 
Pel municipi de Copons el Pla territorial incorpora un conjunt de recomanacions 
específiques per a protegir i potenciar els nuclis petits. Recomana que les polítiques 
sectorials i el planejament urbanístic incorporin mesures i determinacions que 
afavoreixin: 
 

1. Mantenir l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, de petites instal·lacions 
agroalimentàries, que es poden integrar en els nuclis mateixos. 

 
2. Potenciar la creació de distintius d’origen i qualitat alimentària. 

 
3. Potenciar la creació de microempreses i iniciatives relacionades amb els 

productes endògens de la zona. 
 

4. Potenciar l’establiment d’una xarxa de telecomunicacions de qualitat. 
 

5. Fomentar petites promocions d’habitatge protegit per a fixar població jove, que 
es podrien incloure en el si d’operacions on també es promogués la reutilització 
del patrimoni construït i ara buit per a allotjament turístic o habitatges de 
segona residència. 

 
6. Promoure iniciatives de revaluació del patrimoni cultural i natural, per exemple, 

mitjançant projectes de paisatge. 
 

7. Facilitar l’acolliment de turisme rural i cultural. 
 

8. Facilitar la instal·lació d’activitats professionals o artesanes. 
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9. Fomentar la implantació del transport col·lectiu a la carta per a la gent que no 
pot utilitzar el vehicle privat per als seus desplaçaments.  

 
 
Avaluació ambiental estratègica 
 
Les directives europees i lleis de l’Estat sobre avaluació ambientals dels plans 
d’ordenació urbanística fan que en el procés de redacció sigui necessari seguir un 
procediment per avaluar els impactes sobre el medi que genera. La legislació vigent en 
aquesta matèria és la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013 i la llei 6/2009 de la 
Generalitat de Catalunya per a totes aquelles qüestions que no deroga la llei estatal. 
 
Durant el procés de redacció del planejament urbanístic, s’haurà de sotmetre a 
avaluació i seguir el procediment que s’inicia amb la redacció del Document inicial 
estratègic. 
 
Llei reguladora de las Bases del Règim Local. 
 
La “Ley 7/1985. Reguladora de las Bases de Règimen Local” és la llei de l’estat que 
regula l’organització i les competències de l’administració local. En l’art. 26 de la llei, es 
defineixen les competències i serveis que han de prestar, entre altres, els municipis de 
menys de 5.000 habitants, i que són: 

• Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, 
abastament d’aigua potable, accés al nucli i pavimentació de la via pública. 
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4 El municipi en el context territorial i 
demogràfic 

 
 

 

4.1.- El territori1  
 
Copons pertany a la comarca de l’Anoia. Està situat a la part més nord-occidental i 
llinda amb la Segarra de Calafina a través del municipi de Sant Guim de Freixenet. 
Limita al Nord, amb Veciana i Prats de Rei; a l’Est, amb Rubió; al Sud, amb Jorba; i a 
l’Oest, amb Sant Guim de Freixenet, que pertany a la comarca de la Segarra. 
 
El terme de Copons comprèn la vila de Copons, cap del municipi, i les caseries de 
Viladases, a ponent, i de Sant Pere de Copons, al nord-est.  
 
 
Les grans unitats estructuradores del territori de Catalunya. 
 
Des del punt de vista del relleu, la comarca de l’Anoia distingeix tres sectors: la part 
central o Conca d’Òdena, on hi ha la ciutat capital, Igualada; l’altiplà segarrenc, en el 
sector nord i occidental de la comarca, dinamitzat per Calaf; i el sector de Capellades i 
Piera pertany al sistema mediterrani. 
 
La zona de l’altiplà que a la comarca constitueix la calma de Calaf i els sectors més a 
ponent de l’Anoia es situa aproximadament al voltant dels 650m sobre el nivell del mar. 
És constituït per terrenys sedimentaris, d’origen salobre o lacustre, poc consolidats i 
fàcilment erosionables.  
 
El terreny és format per calcàries i margues que en certs llocs presenten intercalacions 
de lignits. La disposició d’aquests materials amb la combinació de l’erosió, en resulta la 
topografia actual de la comarca, constituïda per l’alineació de serres i de valls 
determinades per la instal·lació de la xarxa fluvial.  
 
En aquest territori dels entorns de Copons, hi destaquen grans desnivells format per 
serres alineades: Savellà (785m.), de Montargull (850m.), de Santa Fe (830m.) i 
d’Aguiló (809m.), ja fora del límit comarcal, però que es prolonga a l’altra banda de 
l’Anoia, amb la serra de Rubió (843m.).  

                                                 
1 Bibliografia consultada: 
Edicions Junior: Col·leccionable de la Geografia Comarcal de Catalunya, volum 1, pàgs. 168-178 (ISBN 84-7419-892-5) 
La resta d’apartats: Enciclopèdia Catalana Barcelona 1992. Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Volum 6, Alt 
Penedès Baix Penedès Garraf i Anoia, pàgs. 265-296 i 370-372. (ISBN 84-7739-404-0) 
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El municipi de Copons dintre de la comarca de l’Anoia  
 
Copons està situat a 432 metres d'altitud sobre el nivell del mar, en una vall que 
constitueix la capçalera del riu Anoia. Pertany a la unitat geogràfica de la Conca 
d'Òdena de la comarca de l’Anoia i a l’àmbit de referència dels municipis de Ponent de 
l’Anoia del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. 
 

 
 
 
Agrupat amb 32 municipis més de la comarca, que pertany al Consell Comarcal de 
l'Anoia. Aquesta entitat es va constituir l'any 1988, un any després de l'aprovació de la 
llei dels consells comarcals de Catalunya. Integrat inicialment per 25 consellers 
comarcals, des de l'any 2007 està integrat per 33 consellers que escullen el president 
del consell. Té la seu a la Casa Padró-Serrals d'Igualada i dóna servei als municipis 
que l’integren.  
 
Igualada, situada al bell mig de la conca d’Òdena és, afavorida per la centralitat de la 
seva situació en relació al conjunt de la comarca, la capital de l’Anoia. 
 
 
La topografia, el sols, les fonts i les rieres. 
 
A la Depressió Central hi ha dues conques hidrogràfiques: la dels rius que desguassen 
cap al Segre i l’Ebre i la dels rius que van al Mediterrani, els que provenen dels 
Pirineus o Pre-pirineus (el Ter i el Llobregat) i la resta que neixen a la mateixa 
Depressió Central. Per tant, la part central de la comarca de l’Anoia és formada per 
una conca d’erosió amb forma de closca de nou invertida, excavada per l’Anoia, en 
uns materials tous. Aquests relleus, amb forma de costers, constitueixen muntanyes 
testimonis dels antics nivells que assolia la Depressió Central, que han quedat 
enlairats en haver-s’hi instal·lat la xarxa fluvial. 
 
La conca de l’Anoia s’inicia en els altiplans segarrencs de Calaf i a les collades de la 
Tallada, de la Panadella i del Bellmunt, que constitueixen relleus suaus i plans i que 
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formen part d’aquella dorsal que separa la conca hidrogràfica de la Mediterrània de la 
del Segre. La conca de l’Anoia està formada per petites torrenteres, sense curs d’aigua 
regular, que drenen els vessants d’aquesta zona i que van a confluir tots a la vall 
principal pels volts de Jorba, vora l’inici de la Conca d’Òdena. A partir d’aquí, l’Anoia 
se’n va cap a Igualada i es converteix en una àmplia plana, fons de la conca d’erosió. 
 
L'Anoia recull les aigües de bona part de la comarca mitjana els seus nombrosos 
afluents. Destaquen les rieres de Clariana, Tous i Carme per la dreta, i el riu Òdena i la 
riera de Castellolí per l'esquerra. Les dimensions petites de la conca hidrogràfica i 
l'escassetat de les precipitacions fan que el cabal de l'Anoia sigui molt reduït. Malgrat 
tot, un aprofitament intensiu de les seves aigües ha permès, des de molt antic, la 
instal·lació de nombrosos molins paperers, drapers i fariners i diverses adoberies, punt 
d'arrencada de l'actual activitat industrial de la comarca. 
 
 
Hàbitats naturals d’interès comunitari  
 
El paisatge actual de l'Anoia és constituït sobretot per brolles i garrigues amb pins. La 
vegetació natural seria dominada per boscos d'alzina, carrasca i roure valencià. Hi ha 
una estreta relació entre el canvi progressiu del clima, d'un clima mediterrani 
d'influència continental, amb els canvis en la vegetació. 
 
A la franja sud-est dominaria una vegetació d'alzinars, que arriben fins als cims de 
Montserrat. Progressivament les alzines són substituïdes per carrasques, arbre millor 
adaptat a un clima més sec i contrastat. De fet, la carrasca seria l'arbre dominant en el 
paisatge natural de l'Anoia. Resten alguns fragments de carrascars en els vessants de 
les serres més seques que voregen la conca. A la calma de Calaf i a tota la franja que 
constitueix l'Altiplà Central, en contacte amb el Solsonès, la Segarra i la Conca de 
Barberà, la vegetació espontània estaria constituïda per boscos de roure valencià. 
 
Els pins són els arbres dominants en la comarca. A les terres pròpies d'alzinars i 
carrascars hi ha el pi blanc. En els turons pissarrencs del sud de la comarca trobem 
algunes pinedes de pi pinyer. Al territori de roure valencià domina la pinassa. A l'Altiplà 
Central hi ha extenses superfícies de pinassa, sota la qual hi ha nombrosos peus de 
roure valencià. Aïlladament també hi ha algun pi roig a la zona de la Serra de Rubió i 
al nord de la comarca. És un bosc mixt que té una fisonomia variable segons el 
moment d'explotació 
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Copons, presenta una singularitat biològica pel que fa a funcions ecosistèmiques que 
es concreta essencialment en la faixa de bosc de ribera que s’estén a banda i banda 
de la riera Gran i la riera de Sant Pere. Aquests eixos fluvials també són importants per 
a la connectivitat ecològica en l’àmbit intermunicipal. Cal esmentar també les àrees de 
matollars mediterranis que han ocupat unes antigues feixes i que actualment no s’han 
reforestat com la resta i que es mantenen amb comunitats de fenassars, llistonars i 
brolles i timonedes amb ruac. Així com la pineda de pinassa i les rouredes de roure 
valencià per la seva singularitat en el terme. 
 
 
El clima 
 
El clima és una conseqüència de la disposició dels diferents relleus. A grans trets la 
Serralada Pre-litoral intercepta els corrents pertorbadors del Sud, Sud-est i l’Est que 
solen originar importants precipitacions a la franja litoral fins al vessant oriental de la 
serralada, mentre que a les terres situades a sotavent les pluges són més fluixes i 
moltes vegades nul·les. 
 
D’altra banda, l’enorme muralla dels Pirineus moltes vegades protegeix la Depressió 
Central dels corrents d’origen polar i àrtic, que arriben a les nostres latituds en forma 
d’aire fred de poc desenvolupament en alçada. 
 
I, finalment, les pertorbacions atlàntiques arriben per ponent molt desgastades i 
debilitades després d’haver travessat tota la Península Ibèrica. La comarca de l’Anoia, 
dintre del context de la Depressió Central catalana accentua l’estabilitat atmonsfèrica 
de les capes baixes que porten a reforçar la continentalitat.  
 
La comarca té un clima de transició. A l’hivern, amb situació anticilònica, les masses 
d’aire fred s’acumulen en els sectors més depriomits, determinant un clima molt dur. A 
l’estiu, l’aïllament respecte els vents marítima, comporta un caldejament que dóna lloc 
a importants moviments convectius, que en alguna ocasió provoquen precipitacions. 
 
Pel que fa a la temperatura, els valors mitjans diaris superiors als 10ºCno s’enregistren 
fins a mitjan mes de març. A partir d’aquest moment, les temperatures s’eleven 
ràpidament , i no tornen a baixar fins al començament d’octubre (17ºC) i per sota de 
10ºC fins a la fi de novembre. A l’estiu, la màxima diürna pot arribar als 39ºC i les 
mínimes nocturnes pels voltants dels 5ºC en alguna ocasió extrema. 
 
La forma de closca de nou invertida, de cubeta tancada, facilita, en règims 
anticiclònics, i per tant, d’estabilitat atmosfèrica, els fenòmens d’inversió tèrmica, que 
són l’origen de les boires al fons de la conca i que a l’hivern fan més freqüents les 
glaçades. 
 
La distribució anual de les precipitacions es caracteritza per un clar predomini de la 
tardor. Hi plou un 35% del total de les precipitacions de l’any i un 26% per la 
primavera. L’estiu és molt sec, en unir-se la manca de pluges i una intensa evaporació. 
Segons els resultats de l’índex d’evaporació-transpiració potencial, hi ha un dèficit 
d’aigua entre els mesos de maig i setembre, i en cap mes de l’any hi ha excés d’aigua. 
 
Els vents dominants són, amb una gran diferència respecte els altres, el ponent, càlid i 
no gaire fort, el llevant, que sol portar pluges per les baixes pressions mediterrànies, el 
vent segarrenc o el NW, fred. 
 
A la carenada de Calaf a Argençola hi neva de dues a sis vegades l’any, gairebé 
sempre el mes de febrer. Són nevades febles que persisteixen per la duresa del clima. 
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Les infrastructures viàries i mobilitat. 
 
Les principals vies de comunicació de l'Anoia són l’Autovia del Nord-est A-2 que 
comunica Madrid amb Barcelona passant per Guadalajara, Saragossa i Lleida entre 
altres, juntament amb la N-II; l’Eix Transversal C-25, que travessa Catalunya 
transversalment des de Cervera fins a Riudellots de la Selva; l’Eix Valls-Olot C-37 i 
l’eix Garraf-Anoia C-15. Altres vies secundàries importants són la C-1412a, que 
comunica amb la zona de Calaf i passa per Copons; la C-241, que és una carretera 
secundària que uneix la C-14 a la Guàrdia dels Prats amb Igualada; i la B-244, que 
comunica Igualada amb Martorell a través de Piera i Masquefa entre altres municipis. 
 
Pel municipi de Copons, resseguint l’antic camí ral de Calaf a Igualada, travessa el 
terme la carretera comarcal d’Igualada a Tremp (C-1412), que surt de la N-II havent 
passat el poble de Jorba. Un brancal al nord de Copons l’uneix amb Veciana 
(BV1005). 
 

 
Font: Centre de Recursos Pedagògics de l'Anoia.  
http://www.xtec.cat/crp-anoia/mapanoi.htm 
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Copons compta amb un parc de 290 vehicles, el que suposa gairebé un vehicle per 
habitant (0,9 vehicles/habitant), una proporció significativament superior a la de l’Anoia 
i el conjunt de Catalunya. Més si es té en compte la relació de vehicles per habitatge 
principal, amb un índex de 2,3 vehicles. I és que l’escassetat de transport públic i la 
manca de serveis fan necessari el vehicle privat, ara bé, més de 2 vehicles per 
habitatge de mitjana és una taxa de motorització significativa. 
 
Vehicles i nombre de vehicles per habitant i per habitatge principal 

Vehicles
Vehicles 
/habitant

Vehicles/hab. 
principal

Copons 290 0,90 2,34
Anoia 88.356 0,75 1,96
Catalunya 4.973.485 0,66 1,69  
Font: Direcció General de Trànsit segons Idescat  
 
Ara bé, cal tenir present que una cinquena part d’aquests vehicles (el 19%) són 
vehicles industrials, amb un menor pes del turisme (58%) que, tot i ser el vehicle 
majoritari, té menys pes que al conjunt de l’Anoia i Catalunya (67%). 
 
Parc de vehicles. 2014 
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Font: Direcció General de Trànsit segons Idescat 
 
 
 
El transport de viatgers 
 
Pel que fa al transport públic, la línia de Ferrocarrils de la Generalitat connecta 
Igualada amb Barcelona, així com també la línia de RENFE Barcelona-Madrid, que 
passa per Calaf. Les principals companyies d'autobusos són l'Hispano Igualadina i la 
Gibert, que tenen línies regulars cap a Barcelona i cap a les comarques de la rodalia.  
També hi ha un aeròdrom a Òdena. 
 
La línia Tarroja de Segarra-Calaf-Barcelona de la companyia d'autobusos Hispano 
Igualadina enllaça Copons amb Calaf i Barcelona amb dues expedicions diàries de 
dilluns a divendres. Calaf compta amb una estació de la companyia ferroviària RENFE 
en la seva línia Barcelona-Lleida; així com amb diverses línies regulars d'autobusos: 
Alsina Graells (La Seu d'Urgell-Igualada-Barcelona), Hispano Igualadina (Calaf-
Igualada-Barcelona) i Transports Castellà (Calaf-Manresa). 
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Hi ha un projecte d'un nou eix ferroviari diagonal Lleida-Girona que travessaria la 
comarca per la zona de la Conca d'Òdena. L'Eix Transversal ferroviari (ETF) és un 
projecte, de la Generalitat de Catalunya, de línia ferroviària d'alta velocitat (d'ample 
estàndard) que vol connectar transversalment Catalunya, és a dir de Lleida a Girona 
passant en alguns trams paral·lel a la carretera Eix Transversal. Alhora connectaria 
amb les línies d'alta velocitat a Lleida, Girona i Martorell, en aquest últim cas tant en 
transport de mercaderies cap al port com de viatgers cap a Barcelona.  
 
Esquema de propostes ferroviàries a la Conca d’Òdena 

 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 
 
Es tracta d’una línia de tràfic mixt de mercaderies i de viatgers en alta velocitat que 
unirà, en uns 313 km de recorregut, Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, 
Manresa, Vic i l'aeroport de Girona, i connectarà, així mateix, amb la línia d'alta 
velocitat a Lleida i a Girona. A més, mitjançant dos ramals, connectarà Igualada i 
Manresa amb Martorell i amb les línies de mercaderies cap al Port i de viatgers cap a 
Barcelona. 
 
És de destacar també l’aeròdrom d’Igualada-Òdena, situat al municipi d’Òdena. És de 
titularitat compartida per part de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments 
d’Igualada i Òdena i una petita part privada. I la gestió la porta a terme el consorci de 
la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments d’Igualada i Òdena, la Cambra del 
comerç de Barcelona, la Federació Aèria Catalana, el Club de Vol a Vela d’Igualada, 
l’Aeroclub d’Igualada-Òdena i l’Aeroclub 3 d’Igualada. 
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4.2. Característiques de la població, condicions econòmiques i socials i parc 
d’habitatge 
 
Descripció de les característiques demogràfiques  
Població de Copons2: 
 
Les primeres dades de població de fet enregistrades de Copons daten de 1717, amb 
186 persones i una trentena de fogatges (llars). El segle XVIII, va ser una època molt 
prospera per a Copons, gràcies als traginers coponencs. Les principals famílies 
comerciants eren: Els Jover, els Segura, els Brunet i els Ramon. Aquests traginers 
comerciaven amb el sector tèxtil, i transportaven en carro les manufactures papereres i 
adoberes d’Igualada i en venien a importants llocs de Catalunya com Igualada i 
Barcelona, però també a importants llocs d'Espanya com Castella i La Corunya. De 
camí de tornada, portaven farina per als 18 molins que hi havia al llarg del riu Anoia 
(des del molí de la Roda fins al molí de cal Madora). 
 
En aquest context, Copons va créixer molt durant el segle XVIII i fins ben entrat el 
segle XIX, enregistrant un màxim de 839 persones el 1877. Posteriorment va anar 
perdent població, 777 habitants el 1900, 555 el 1930, 511 el 1960 i un mínim de 271 el 
1998 d’acord al padró municipal.  
 

Gràfic 1 Evolució de la població de Copons en valors absoluts i comparativa entre 
Copons, Anoia i Catalunya en valors percentuals. Període 2000-2015 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
 
El municipi de Copons ha experimentat diferents fases de creixement. Després d’un 
repunt els primers anys del segle XXI, es manté un creixement anual de vora el 5% 
fins l’any 2007, quan s’accelera el procés de creixement (entorn el 15% anual) fins a 
situar-se el 2011 amb un màxim de 332 persones empadronades. A partir de 2011 es 
produeix una contínua davallada de població (3%) fins a situar-se en 323 habitants el 
2014 (darrer padró oficial).  
 
La població en els darrers 14 anys ha incrementat un 16%, passant dels 271 habitants 
l’any 2000 als 323 l’any 2014. Aquest increment és similar al que presenta la població 
del conjunt de Catalunya, però dista del creixement poblacional de l’Anoia (31%). 
S’observa un ritme de creixement poblacional menys intens al municipi que a la 
comarca, però en consonància amb el de Catalunya.  

                                                 
2 La població i les llars de Copons s’analitzen per al conjunt del municipi pel fet que, tot i que el padró distingeix dues 
entitats de població: Copons i disseminat, aquesta segona només té 18 llars i 51 persones empadronades. 
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Components de creixement 
Creixement natural 
 
Copons ha crescut, a l’igual que molts municipis catalans, gràcies a la important 
mobilitat residencial que hi ha hagut en els darrers anys. Tot i la pèrdua de població 
que suposa el creixement natural, aquesta és compensada pels moviments 
residencials, sobretot en el període 2004-2010.  
 

Taula 1 Components de creixement de Copons en el període 1998-2013 

Any Naixements Defuncions
Creixement 

natural Immigrans Emigrants
Saldo 

migratori
1998 2 3 -1 7 11 -4
1999 0 5 -5 10 19 -9
2000 0 4 -4 17 12 5
2001 3 3 0 13 9 4
2002 5 7 -2 6 12 -6
2003 5 7 -2 9 6 3
2004 5 4 1 21 6 15
2005 5 9 -4 17 6 11
2006 4 6 -2 28 8 20
2007 4 1 3 13 11 2
2008 8 4 4 14 3 11
2009 1 4 -3 12 4 8
2010 2 4 -2 17 1 16
2011 0 1 -1 8 3 5
2012 4 4 0 7 14 -7
2013 0 1 -1 12 4 8  

Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
   
L’elevada mortalitat d’un Copons força envellit no és compensada per la reduïda 
natalitat; el que condueix a un creixement natural negatiu durant pràcticament tot el 
període analitzat (1976-2014). Només en 5 anys es van produir puntes de creixement 
positiu; essent únicament significatives les dels anys 2007 i 2008. 
 

Gràfic 2 Creixement natural, naixements i defuncions de Copons. 1976-2013 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
 
Tot i que per regla general les defuncions són superiors als naixements en tot el 
període, cal remarcar l’increment de naixements en el període 2001-2008, que han fet 
augmentar el nombre d’infants al municipi. 
 
La sèrie temporal sobre migracions no és tant àmplia com la de creixement natural 
amb el que es complementa amb la sèrie de migracions internes que permet fer-se 
una idea de l’evolució dels fluxos d’entrada i sortida del municipi. 
 

Gràfic 3 Migració interna, altes, baixes i saldo de Copons. 1988-2013 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
 
La pèrdua de població o el gairebé nul creixement del període 1998-2002 s’ha produït 
per l’emigració dels seus residents, que no és compensada per l’arribada de població. 
Ara bé, a partir de 2003 es produeix un increment de població per l’entrada de nous 
habitants i la reducció de les baixes que es manté en la segona meitat del període amb 
excepció de l’any 2012. 
 
Pel que fa a la destinació i procedència d’aquests fluxos és bàsicament la interacció 
amb altres municipis de la mateixa comarca i, en menor proporció amb la resta de la 
província; especialment pel que fa a altes. 
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Gràfic 4 Migració externa, immigrants, emigrants i saldo migratori de Copons 2005-
2013 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
 
Copons, amb tant sols un 3% de població estrangera (11 habitants) el 2014 no ha 
tingut un flux migratori rellevant. Tot i l’escassa població empadronada són rellevants 
les arribades de població estrangera els anys 2004, 2006 i 2007, malgrat tot estem 
parlant de 5, 4 i 13 persones respectivament. Pel que fa a la resta d’anys, des de 2007 
en endavant no hi ha entrada de població estrangera i es produeixen algunes baixes. 
 

Gràfic 5 Població espanyola i estrangera a 2014 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
 
Pel que fa a les nacionalitats de la població estrangera (3,4% de la població) és de 
destacar que en la seva totalitat pertany a Europa i que anys enrere hi havia hagut 
alguna persona d’Amèrica. La comarca de l’Anoia també presenta un percentatge 
relativament baix d’immigració (amb un 8,4%); a 6 punts de distància respecte la 
Província de Barcelona (amb un 14,6% de població estrangera) 
 
Finalment, per entendre el comportament demogràfic de Copons les variacions 
residencials per grups d’edat mostren els fluxos d’entrada i sortida en diferents 
moments. Els saldos migratoris analitzats anualment ja mostraven un creixement 
sostingut; les variacions de padró (des de 1996) presenten més entrades que sortides 
fins al darrer quinquenni (2011-2015), en què perden pes les altes i incrementen les 
baixes.  
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Gràfic 6 Altes i baixes del padró per grups d’edat en diferents quinquennis  
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Font: Padró municipal (sense depurar). Elaboració pròpia 
 
Els grups d’edat amb més mobilitat residencial són els adults, especialment d’entre 26 
i 39 anys i de 40 a 64; seguits per les variacions dels grups de menor edat, 
majoritàriament associats als primers i, per últim, la població de més edat (>64 anys) 
que marxa més que arriba. 
 
Ara bé, el darrer període analitzat mostra una pèrdua de població en tots els grups 
d’edat menys els de 65 i més anys; amb pèrdua de població infantil i jove.   
 

Gràfic 7 Origen i destí de les altes i baixes residencials 
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Font: Padró municipal (sense depurar). Elaboració pròpia 
 
Pel que fa als llocs d’origen i destí d’aquests fluxos migratoris Igualada és el municipi 
amb major interacció, tant d’entrada com de sortida, seguit per Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí. En segon lloc, després de la comarca, la població que 
arriba a Copons ho fa de municipis de la resta de Catalunya, de l’estranger i en darrer 
lloc de la resta d’Espanya. 
 
 



POUM de Copons. Memòria avanç de pla 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats  27

Formació i tipus de llars 
 
El creixement de població que es produeix els darrers anys es correspon amb 
l’augment de llars. El Cens de 1991 constata 100 llars a Copons que augmenten fins 
les 119 llars segons el padró municipal de 2015 (sense depurar). Aquest augment es 
correspon amb l’evolució de població que incrementa un 19% en el mateix període, 
passant dels 262 habitants el 1991 als 312 el 2015. 
 

Taula 2 Grandària de les llars a Copons 2015 i Anoia 2011 

Anoia
1 34 28,6% 22%
2 27 22,7% 29%
3 23 19,3% 23%
4 25 21,0% 20%
5 7 5,9% 5%
6 2 1,7% 1%
8 1 0,8% 0%
Total 119 100% 100%
Grandària mitjana 2,62%

Copons

2,622  
Font: Copons. Padró municipal 2015 (sense depurar).  

Anoia 2011 Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
 
La dimensió mitjana de les llars és de 2,62 persones per llar, igual que la dimensió de 
les llars de l’Anoia. Predominen les llars unipersonals (29%) i les de dues persones 
(22,7%), si bé les de 3 i 4 membres representen conjuntament el 51,3% del total. 
Destaquen, amb més presència que al conjunt de l’Anoia, les unipersonals i les de 
més de 4 persones (8,4%).  
 

Gràfic 8 Tipus de llars de Copons a 2015 
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Font: Padró municipal (sense depurar). Elaboració pròpia 
 
A Copons destaquen les llars unipersonals, que representen el 29% de les llars, i són 
predominantment masculines. Cal parar atenció al fet que la meitat d’aquestes tenen 
més de 65 anys i una tercera part més de 75 anys. Donat que les dades del padró no 
estan depurades i que tampoc es pot extreure la relació de parentesc, les llars 
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monoparentals i les llars joves són una estimació realitzada a partir de supòsits 
demogràfics en les edats de les persones que consten a la llar. Tot i així, només hi ha 
5 llars monoparentals i només 3 llars estan formades (íntegrament) per joves.  
  

Taula 3 Llars segons nuclis Copons a 2001 

unipersonals 39 33% 686.810 23%
amb dues persones o més 2 2% 50.419 2%
sense nucli 1 1% 49.824 2%
amb un nucli 73 62% 2.093.027 71%
amb dos nuclis o més 2 2% 56.569 2%
plurifamiliars 1 1% 8.295 0%

Total 118 100% 2.944.944 100%

AnoiaCopons
Llars no 
familiars

Llars 
familiars

 
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
 
Per valorar la relació de parentesc cal analitzar les dades del Cens de 20013, amb el 
que es constata que la majoria de llars (62%) són familiars amb un nucli. Mentre les 
llars familiars amb més d’un nucli i les plurifamiliars són molt minoritàries (el 2% i l’1% 
de les llars respectivament). 
 
En comparació amb la seva comarca Copons té una major presència de llars 
unipersonals (amb una diferència de 10 punts percentuals), si bé, des de 2001 
aquestes s’han reduït en ambdós casos. 
 
D’altra banda cal destacar que al padró municipal de Copons a 2015 consten 12 joves 
de 18 a 25 anys i 14 joves d’entre 26 i 34 anys que no s’han emancipat i podrien 
formar noves llars en els propers anys. Ara bé, tenint en compte l’escassetat de llars 
joves, si es segueix la tendència actual, és possible que tant sols una mínima 
proporció de les noves llars joves que es formin en els propers anys ho faci a Copons. 
 

Gràfic 9 Evolució de la persona principal de la llar segons edat 
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
 
Tot i això, l’evolució de la persona principal de la llar per edat mostra un rejoveniment 
de les llars a l’any 2001, amb una major presència de llars joves-adultes (majors de 30 
anys) i adultes, però amb un elevat pes de les llars més envellides (majors de 74 

                                                 
3 Per al Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta i no es proporciona cap dada que 
correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos.  
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anys). Fets que concorden amb els fluxes migratoris i que de ben segur s’han rejovenit 
més encara amb els fluxes produïts amb posterioritat a l’any 2001. 
 
 
 
Estructura 
 
La població de Copons a 2014 està igualment repartida entre homes (163) i dones 
(160), amb un índex de feminitat (o participació relativa de les dones en el conjunt de 
la població), del 49,5%. 
 

Gràfic 10 Piràmides de població a 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
 
La distribució de la població per quinquennis mostra una piràmide poblacional molt 
desigual, característica de poblacions amb aquest volum poblacional, que propicien 
canvis abruptes. La piràmide de Copons presenta un important pes de la població 
gran, major de 64 anys (16%) i de 85 i més (5%); proporcionalment més nombrosa que 
a l’Anoia. 
 
La franja d’edat més poblada es troba en la població d’entre 35 i 44 anys, per tant el 
col·lectiu d’adults és el més nombrós. En canvi les cohorts de joves presenten una 
dràstica reducció d’efectius: els joves d’entre 15 i 29 anys que, amb tant sols 6 homes i 
15 dones, representa el 6,5% de la població i amb un elevat índex de feminitat (71%).  
 
Però, tot i el reduït índex de joventut (15-29anys) hi ha més joves-adults d’entre 30 i 40 
anys que afavoreixen aquesta base de la piràmide amb infants menors de 15 anys 
que, en termes globals, són proporcionalment més nombrosos que a la comarca (19% 
d’infants amb menys de 15 anys a Copons i 18% a l’Anoia).  
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Gràfic 11 Estructura d’edats per grans grups a 2014. 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
 
En comparació amb la comarca, Copons presenta una població més envellida i amb 
més població infantil, en contrast amb la reducció del nombre d’efectius en les cohorts 
de joves adolescents.  
 

Taula 4 Índexs de dependència 2014 

Copons Anoia
Índex de dependència juvenil 31,61 22,2
Índex de dependència senil 35,75 21,0
Índex de Dependència global 67,36 43,3
Índex de sobreenvelliment 23,2 14,9
Índex d'envelliment 107,81 89,51
Índex de recanvi 187,5 113,06
Taxa de feminitat 49,5 49,8  
Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  
 
Els índexs de la taula presenten una major dependència a Copons que a l’Anoia, el 
que suposa una sobrecàrrega de la població en edat productiva, amb 193 persones 
(15-64 anys). Especialment significativa per l’envelliment i el sobreenvelliment de 
Copons, amb índex del 107,8 i 23,2 respectivament.  
 
L’índex de recanvi de la població en edats actives denota una manca de nous efectius 
a incorporar al mercat de treball per compensar les possibles baixes per jubilació 
(gairebé 2 joves de 15-19 anys per cada persona de 60-64). Aquest indicador queda 
sobredimensionat i amb major variabilitat per l’impacte que tenen l’escassetat 
d’efectius quinquennals en municipis petits. Així, en cas de mantenir-se aquesta major 
presència d’infants menors de 15 anys farà reduir aquest indicador. 
 
Cal destacar que hi ha 3 llars unipersonals majors de 65 anys i 5 persones de més de 
75 anys que viuen en el disseminat i que possiblement en un futur tindran dificultats en 
la mobilitat. 
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Tendències de creixement esperades 
 
En municipis de la grandària de Copons és recomanable analitzar la previsió 
demogràfica amb tendències de creixement més que fer-ho amb projeccions 
pròpiament dites, ja que en poblacions amb tant pocs efectius qualsevol petit canvi té 
un gran impacte. És recomanable també efectuar correccions en les tendències de 
creixement cada 3-5 anys, doncs és impossible saber amb certesa el que passarà més 
enllà d’aquest període i l’actualització permet un millor ajust als canvis i a les 
necessitats socials que se’n deriven. 
 
Tot i així es calcula una tendència a llarg plaç mitjançant projeccions per pesos a partir 
de les projeccions comarcals elaborades per l’IDESCAT amb base 2013. I, tot i que 
aquestes projeccions permeten ajustar les previsions de creixement fins el 2026 i el 
calendari d’un POUM és de 12-15 anys, s’ha fet una prolongació per als anys 
successius a partir de la funció logarítmica de la polinòmica de tendència projectada. A 
més, donat que fa 20 anys de les normes subsidiàries de Copons i és provable que 
tornin a passar més anys per fer un nou planejament general, la prolongació s’ha fet 
fins el 2035. Ara bé, cal tenir present que es tracta d’una estimació sobre una hipòtesi, 
que els càlculs s’han fet a mode d’aproximació i que caldrà ajustar a la dinàmica pròpia 
de Copons i a la seva situació.  
 
 
Entre la dècada 2001-2011 hi ha hagut un increment de població del 15% que s’ha 
correspost amb un 5% de llars. Però a partir de 2011 es produeix una contínua 
davallada de població (3%) fins a situar-se en 323 habitants i 119 llars el 2014 (darrer 
padró oficial).  
 
Per tant, utilitzant com a referència les projeccions de l’Anoia, amb qualsevol dels 
escenaris Copons perdria població en el període 2015-2026 d’entre l’1% i l’11%. Ara 
bé, la funció logarítmica de la polinòmica de tendència projectada mostra una 
recuperació de població en el segon període 2027-2035 amb un màxim del 4%.  
 

Gràfic 12 Projecció de població de Copons segons escenaris a partir del mètode de 
pes respecte les comarcals (2013-2026) i polinòmiques de tendència (2027-2035) 
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Font: Elaboració pròpia  
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Donat que Copons té una població reduïda i que la fluctuació de 3 a 4 persones, que 
són els valors dels quals estem parlant, té molt d’impacte considerarem els següents 
escenaris de tendència tenint present: 
 

• La tendència recent dels darrers anys amb una pèrdua de població sostinguda 
(3%) 

• La piràmide demogràfica actual: amb una base prou ampla pels fills que 
majoritàriament ja han tingut els efectius de la franja d’edat més poblada (35-44 
anys) i que, per tant, no sumaran més població.  
Les actuals cohorts infantils (d’entre 10 i 15 anys) proporcionalment nombroses 
en l’actualitat no hauran arribat a l’edat mitjana al primer fill ni tant sols al final 
del període d’anàlisi.  
La reduïda presència de joves (d’entre 15 i 29 anys) que els propers anys es 
trobaran en edat de tenir el primer fill i un repunt de les defuncions per part de 
la població més envellida.  

• Els fluxes migratoris que aporten joves (d’entre 26 i 39 anys) en edat de tenir 
fills, que fins el 2005 presentaven un saldo marcadament positiu, en el 
quinquenni 2006-2010, encara positiu, queden més compensades les entrades 
amb les sortides, però al darrer quinquenni és negatiu (vegi’s gràfic 6). Per tant, 
s’espera recuperar el saldo migratori positiu però caldrà que aquest tingui més 
pes per compensar el creixement natural negatiu.  

• Ni tant sols en el període de més creixement demogràfic recent, s’han complert 
les previsions demogràfiques de la memòria de les normes subsidiàries del 
planejament vigent, que esperava assolir les 375 persones empadronades a 
l’any 2000. 

 
 
Prenent com a referència la projecció per pesos es preveu una tendència a la pèrdua 
de població de vora el 7% en el període 2015-2026. Amb un decreixement més 
moderat que el previst a l’escenari baix però sense arribar al mitjà que situarà Copons 
amb volums de població de l’any 2006, arribant, en el millor dels casos als 300 
habitants.  
 
La prolongació de l’evolució de la població en el període 2027-2030/2035 s’ha realitzat 
a partir de la hipòtesi d’un flux migratori amb saldos positius que compensi el 
decreixement natural. En aquest sentit, es seguirà mantenint una més lleu però 
sostinguda pèrdua de població de l’1-2% que, en darrera instància hauria d’aconseguir 
revertir la tendència de decreixement amb valors positius, arribant, a un possibilista 
objectiu de 330 habitants (un 2% més dels actuals) que es situaria entre l’escenari 
mitjà i l’alt.  
 
 
Pel que fa a la previsió de llars es calculen a partir del nombre de persones per llar 
aplicat a les tendències de població. Per tant, s’estima una conseqüent reducció de 
llars o, fins i tot un manteniment pel fet que la grandària de les llars ha tendit a reduir-
se, passant de les 2,677 persones per llar l’any 2011 a les 2,622 el 2014.  
 
Aplicant l’actual relació de persones per llar (2,622 persones/llar) resultarien en el 
primer període (2015-2026) les llars que hi havia a finals dels anys 90’s i que, en cas 
de reduir-se la grandària mitjana a 2,55 membres/llar es podria arribar a les llars dels 
primers anys del segle XXI, poc menys de les actuals.  
 



POUM de Copons. Memòria avanç de pla 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats  33

Mentre al segon període (2027-2035) en el cas que es mantingués el decreixement de 
població es situarien en valors de mitjans anys 90’s. En l’escenari màxim podria 
arribar-se a produir un lleu increment de llars (7, 10 llars) respecte les actuals en el cas 
que es produeixi una recuperació demogràfica acompanyada d’una disminució de la 
grandària de les llars. 
 
Demogràficament es preveu un decreixement que en un primer moment (fins el 2026) 
seria més acusat i que aniria acompanyat d’una pèrdua de llars. Però que, en termes 
globals, en el període de vigència del POUM i la prolongació a 2035 recuperaria el 
nombre de llars actuals i, fins i tot, en el millor dels casos, arribant a incrementar-se 
respecte l’actualitat.  
 
 
Ara bé, aquestes són aproximacions demogràfiques realitzades en base a les 
projeccions comarcals de l’Idescat que, tot i estar calculades en un període de crisi, 
amb una dinàmica més aviat recessiva, l’estructura demogràfica de Copons tampoc 
permet créixer. Per tant, la recuperació demogràfica haurà de provenir d’uns fluxes 
migratoris positius. En aquest sentit, la proposta és optimista, amb una recuperació 
demogràfica una mica superior al que indiquen les projeccions per pesos (ja que estan 
condicionades per un context de decreixement) gràcies a l’aposta per una millora de 
l’ensenyament, tant estructural pel que fa al possible canvi d’ubicació de l’escola com 
curricular, i a la voluntat de dinamitzar el municipi.  
 
 
Cal tenir present que les tendències de creixement s’han fet des de la perspectiva 
demogràfica i de la inèrcia de Copons. Per tant, no contemplen altres factors, aliens a 
la dinàmica interna de Copons, que puguin incidir en un major creixement com podria 
ser la implantació d’una activitat econòmica al propi municipi o en el seu entorn que 
pugui atreure un important volum de població. Tot i això són uns valors de referència 
que ens indiquen que cal fer-hi quelcom per atreure població i mantenir-la, o 
continuarà decreixent.  
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Nivell de formació 
 
Copons té un 8% de la població major de 10 anys sense estudis i un 19% amb la 
primària incompleta; valors superiors als de l’Anoia (amb un 2% i un 11% 
respectivament). Però també destaca per l’elevada presència de titulats superiors, el 
18% tenen estudis superiors o universitaris. Ara bé, les protagonistes d’aquesta major 
formació són les dones: un 21% de les dones tenen estudis superiors o universitaris 
enfront el 15% dels homes.  
 

Taula 5 Nivell de formació de la població de Copons. 2015 

Homes Dones
No aplicable (<10anys) 33 28 61 20%
Sense estudis o inferior a graduat 12 8 20 8%
Primària incompleta 22 26 48 19%
Graduat escolar 20 12 32 13%
Primària 18 17 35 14%
Batxillerat i FP1 25 23 48 19%
FP2 i títols mitjans 11 12 23 9%
Diplomatura i arquitectura/enginyeria tècnica 8 14 22 9%
Llicenciat Universitari, Arquitecte o Enginyer superior 10 11 21 8%
Titulats estudis superiors no universitaris 0 1 1 0%
Doctorat o estudis de postgrau 1 0 1 0%
Total 160 152 312

Total

 
Font: Copons. Padró municipal 2015 (sense depurar). Elaboració pròpia 
 
 
Capacitat econòmica de la població 
 
Per mesurar la capacitat econòmica de la població de Copons s’ha utilitzat la renda 
familiar bruta disponible i les pensions no contributives, posteriorment, s’analitzen les 
característiques econòmiques de Copons (població activa, atur, teixit productiu,...).  
 
La renda bruta familiar disponible (RBFD) mesura els ingressos dels residents de 
Copons per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no solament depèn dels 
ingressos de les famílies directament vinculades a la retribució per la seva aportació a 
l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que 
també és influïda per l'activitat de l'Administració mitjançant els impostos i les 
prestacions socials. Per a l’anàlisi que ens ocupa, s’ha reflectit el valor de la RBFD per 
habitant de 16 i més anys. 
 

Taula 6 renda bruta familiar disponible (RBFD) 2014 per habitant i per habitant de 16 i 
més anys en valor absolut i percentatge respecte la província de Barcelona 

Any 2014
Copons 15.705 €      131 18.812 €      126
Anoia 11.676 €      98 14.367 €      96
Prov. Barcelona 11.966 €      100 14.923 €      100

RFBD / Habitant RFBD / habitant ≥16anys

 

Font: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) de Diputació de Barcelona i 
Idescat padró municipal. Elaboració pròpia 
 
Prenent de referència el nivell de renda de les llars de la Província de Barcelona, les 
llars de Copons tenen un nivell de renda un 26% superior a la Província i un 31% 
superior a la seva comarca.  
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No hi ha detall respecte la desagregació d’aquest nivell de renda per grups d’edat. 
Però a Copons hi ha 90 pensions contributives de la Seguretat Social, amb una pensió 
mitjana de 643,74€, inferior a la pensió mitjana comarcal (de 837,63€). Si a Copons hi 
ha 259 persones de 16 i més anys i més i 90 d’aquestes tenen una pensió mitjana de 
643,74€, es dedueix que les altres 169 persones ≥16anys tenen uns ingressos encara 
més elevats. Per tant, que el nivell de renda de les llars que no cobren pensions 
contributives és força més elevat. 
 

Gràfic 13 Evolució de la renda bruta familiar disponible (RBFD) de Copons, l’Anoia i la 
província de Barcelona 
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Font: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) de Diputació de Barcelona.  
La RBFD de Copons és de 3.865 
 
D’altra banda, la RBFD de Copons mostra una evolució similar a la de l’Anoia i la 
província però superior a la primera i, fins el 2008, amb valors més elevats que la 
província. La progressió és sempre positiva amb excepció dels anys 2003, 2009 i 
2011, i presenta el major creixement els anys 2006 i 2007, acumulant l’any 2008 un 
increment de la renda del 39% respecte l’inici del període (el 19% l’Anoia i el 35% la 
província de Barcelona. El darrer període (2012-2014) mostra un increment anual del 
0,5 i 1%, que manté una renda amb una evolució positiva però que, d’ençà el 2009 es 
situa per sota de la província.  
 
 
 
Risc d’exclusió social 
 
L’anàlisi de les situacions de vulnerabilitat social i possible risc d’exclusió s’analitzen a 
partir del nombre de consultes i tipus d’assistència prestades per Serveis Socials de 
l’Ajuntament en els anys 2013 i 2014, contrastades amb una entrevista efectuada a la 
treballadora social. 
 
 
L’estructura i funcionament dels serveis socials de Copons es composa per una 
treballadora social que hi és dues hores la setmana i una educadora social i una 
auxiliar de la llar compartides amb altres 7 municipis de l’Alta Anoia. L’Educadora 
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social té una dedicació de 7hores setmanals a tot el territori (li correspon menys d’una 
hora per municipi), de manera que no és fixa i ve quan cal. 
 
D’altra banda l’auxiliar de la llar, que atén a dos domicilis de Copons, sorgeix arrel d’un 
projecte comarcal del SaDiBa i, quan aquest finalitza, es recondueix amb l’agrupació 
de 8 municipis de l’Alta Anoia que, amb el suport econòmic de Diputació de Barcelona, 
poden contractar-la. Cada any el lidera un ajuntament i l’aportació econòmica extra per 
ajuntament (si cal) es calcula en funció del nombre de casos de cada municipi.  
 
També disposa del Servei d’Ajuda a Domicili, a través del Consell Comarcal, i del 
servei de teleassistència.  
 
 
Quant als casos atesos, el 2013 es van atendre 19 usuaris de serveis socials bàsics 
(7homes i 12dones). Gairebé tots per informació i orientació a gent gran (8) i dona (6) i 
també es van atendre 3 ajudes a domicili4 per gent gran. Les principals 
problemàtiques5 eren de salut i drogodependència (12), de discapacitat (4), de 
mancances socials (3) i laborals (3), econòmiques (2) i una sospita de maltractament. 
Consten 3 Prestacions econòmiques d’urgència social per manutenció, subministres i 
transport. 
 
El 2014 es van atendre 35 usuaris de serveis socials bàsics (14homes i 21dones). 
Gairebé tots per informació i orientació a gent gran (11) i dona (9) i també es van 
atendre 8 ajudes a domicili per gent gran. Les principals problemàtiques6 eren de salut 
i drogodependència (15), de discapacitat (6), de mancances socials (4), laborals (1) i  
econòmiques (1). Consten 12 Plans Individuals d’Atenció a través de Llei de la 
dependència des de 2007. 
 
Per tant, la majoria de casos que s’atenen són de gent gran, per dependència i atenció 
a domicili. Es detecta algun cas de salut mental que s’agreuja si l’estructura familiar 
que el suporta també té alguna problemàtica associada, tot i que es tracta d’algun cas 
molt puntual. Aparentment sembla que no s’aprecien problemes econòmics, potser 
algun cas puntual per manca de feina que ja està resolt, i la crisi no ha provocat 
estralls, doncs no es detecten problemàtiques per afrontar el pagament de l’habitatge 
(lloguer/hipoteca) ni els subministraments, ni altres problemàtiques vinculades com les 
beques menjador, problemàtiques laborals,... 
 
Pel que fa les problemàtiques dels habitatges quant a accessibilitat sembla que es 
detecta algun cas però no és greu i, mitjançant el suport dels serveis de l’ajuntament i 
la xarxa veïnal es resolen. Respecte la possibilitat de contemplar l’opció d’habitatges 
dotacionals públics i/o tutelats la percepció que es té és que no serien ben acceptats; 
ja que el suport veïnal i els serveis de què disposen permeten viure a casa i així ho vol 
continuar fent la gent gran de Copons mentre pugui. 
 
 
Copons disposa dels següents serveis: servei de teleassistència, ajuda a domicili (per 
la neteja personal, la compra, cuinar,...) i auxiliar de la llar (que ajuda amb la neteja de 
casa). I a Calaf hi ha un centre de dia. 
 
                                                 
4 Pel que fa al nombre d'usuaris atesos d'ajuda a domicili, inclou tant aquest servei com la teleassistència. 
5 Tot i que només es van atendre 19 persones es detecten 25 problemàtiques pel fet que moltes d’aquestes estan 
vinculades entre elles. Per tant, alguns casos porten associades vàries problemàtiques i no es pot traduir el nombre de 
problemàtiques a casos. 
6 Tot i que només es van atendre 19 persones es detecten 25 problemàtiques pel fet que moltes d’aquestes estan 
vinculades entre elles. Per tant, alguns casos porten associades vàries problemàtiques i no es pot traduir el nombre de 
problemàtiques a casos. 
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Tot i que no disposa de cap recurs d’acolliment residencial d’urgència (centres 
d’acolliment, pisos d’emergència, pensions,... ) ni residència temporal per a persones 
adultes en situació de marginació, pisos socials i habitatges d’inclusió social. Donades 
les característiques de la població de Copons i les situacions de vulnerabilitat amb què 
es troba sembla que els recursos són adequats i el que cal fer és mantenir-los, o en tot 
cas, millorar-los en la mateixa línia que s’està treballant. 
  

RESUM:  
 
• La població en els darrers 14 anys ha incrementat un 16%, passant dels 

271 habitants l’any 2000 als 323 l’any 2014.A partir de 2011 es produeix 
una contínua davallada de població (3%).  

 
• L’elevada mortalitat d’un Copons força envellit no és compensada per la 

reduïda natalitat; el que condueix a un creixement natural negatiu. A partir 
de 2003 es produeix un increment de població per l’entrada de nous 
habitants i la reducció de les baixes. Els grups d’edat amb més mobilitat 
residencial són els adults, especialment d’entre 26 i 39 anys i de 40 a 64; 

 
• Només té un 3% de població estrangera (11 habitants) el 2014.Igualada és 

el municipi amb major interacció, tant d’entrada com de sortida, seguit per 
Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. En segon lloc, després de 
la comarca, la població que arriba a Copons ho fa de municipis de la resta 
de Catalunya, de l’estranger i en darrer lloc de la resta d’Espanya 

 
• La dimensió mitjana de les llars és de 2,62 persones per llar. Destaquen les 

llars unipersonals (29%), la meitat d’aquestes tenen més de 65 anys i una 
tercera part més de 75 anys, i les de més de 4 persones (8,4%) 

 
• Les tendències de creixement esperades mostren un decreixement 

demogràfic que en un primer moment seria més acusat i que aniria 
acompanyat d’una pèrdua de llars. Però que, en termes globals, en el 
període de vigència del POUM, recuperaria el nombre de llars actuals i, fins 
i tot, en el millor dels casos, arribant a incrementar-se una mica respecte 
l’actualitat. Si bé és necessari que s’hi actuï en aquest sentit doncs, 
l’estructura demogràfica de Copons actualment no permet la recuperació 
demogràfica, que hauria de provenir d’uns fluxes migratoris positius. 

 
• Les llars de Copons tenen un nivell de renda un 26% superior a la Província 

i un 31% superior a la seva comarca.  
 
• La majoria de casos que s’atenen des de Serveis Socials són de gent gran, 

per dependència i atenció a domicili. Es detecta algun cas de salut mental, 
però no s’aprecien problemes econòmics i la crisi no ha provocat estralls. 
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Descripció de les característiques econòmiques de Copons 
 
Copons és un municipi petit, de 323 habitants l’any 2014, que es localitza entre les 
zones d’influència de Calaf i Igualada, amb una zona industrial que conté algunes naus 
amb activitats (bàsicament d’explotació ramadera), algunes activitats fora del casc 
urbà i una escassa activitat a l’interior del cas urbà. Per tant, la seva capacitat de 
generar llocs de treball és força limitada. 
 
 
Població activa i taxes d’atur municipal 
 
Copons presenta una taxa d’activitat del 49%, inferior a l’Anoia i el conjunt de la 
província, amb gairebé el mateix nombre d’autònoms que d’assalariats i un predomini 
dels sector industrial i serveis. 
 

Taula 7 Taxes d’activitat i atur de 2014 

Taxa d'activitat Taxa d'atur
Copons 49% 12%
Anoia 55% 22%
Prov. Barcelona 55% 17%  
Font: Elaboració pròpia a partir de l’estimació de la població activa elaborada per 
Diputació de Barcelona a partir de les dades de l’EPA i el padró continu. 
 
La taxa d’atur, del 12%, també és inferior a la de l’Anoia (22%) i de la Província de 
Barcelona (17%) l’any 2014. 
 

Gràfic 14 Evolució de la taxa d’atur registral trimestral 
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Font: Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
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Si bé l’evolució trimestral de l’atur registral presenta uns valors superiors en el període 
2008-2009 i 2011-2012. Tot i que l’escassa població de Copons fa variar més la taxa 
trimestral, l’atur presenta valors una mica superiors a l’Anoia en els anys esmentats i, a 
partir del quart trimestre de 2012 es redueix significativament fins a situar-se per sota 
de l’Anoia i la província. 

 

Teixit productiu 
 
L’activitat econòmica de Copons és reduïda, d’acord amb la seva mida. El Cens 
d’Activitats, realitzat per la GSHUA i finalitzat el 2015, recull 6 explotacions ramaderes 
(porcina, d’oví, bovina i cria d’aus), una hípica, un local de paintball i un circ i, a 
l’interior del casc urbà es localitzen un escorxador, una fusteria, un taller de cotxes i 
uns brodats de punt. Amb tant sols una fleca, una botiga de queviures i el bar de la 
piscina municipal com a activitats terciàries.  
 
Per tant, els orígens traginers i comerciants de Copons, actualment no es reconeixen. 
Tal com va posar de manifest la ciutadania present a la sessió informativa del passat 
17 de juliol, els comerços han anat tancant i és convenient recuperar-ne alguns per 
assegurar la subsistència de la seva població. 
 
Destaca el fet que tampoc consten allotjaments turístics i/o rurals ni restaurants que 
permetin el trànsit de persones foranes. Tot i que compta amb un potencial patrimonial 
i natural elevat, la manca d’allotjament i restaurants dificulten la possibilitat de 
desenvolupar un turisme rural. 
 
 

Mercat de treball local 
 

A Copons, el mercat de treball local és reduït. Tal com mostren les taxes 
d’autocontenció la capacitat d’absorbir la força de treball local és, de sempre, més 
reduïda que la de l’Anoia i la província. Però és substancial la reducció que s’ha 
produït en els anys disponibles. 

 

Taula 8 Taxes d’autocontenció 

Copons Anoia Prov. Barcelona
1986 57,32% 65,68% 67,06%
1991 51,14% 58,97% 61,21%
1996 46,07% 52,78% 55,22%
2001 30,40% 48,61% 52,23%  

Font: Elaboració Hermes de Diputació de Barcelona a partir de dades del cens de 
població 
 
Si fins l’any 1991 la majoria de la població ocupada de Copons treballava al mateix 
municipi, a partir d’aleshores no només s’ha reduït sinó que el 2001 més de dues 
terceres parts de la població de Copons treballava fora del municipi. Tot i que la 
tendència és a la reducció de l’autocontenció, les dades mostren com segurament 
Copons encara ha perdut més capacitat per absorbir la seva força de treball. 
 
Tot i que la taxa d’atur actualment és baixa (12% a juny de 2015) i els darrers anys 
s’ha mantingut per sota de l’Anoia i la província, tot i disposar de l’escorxador (que 
l’any 2010 era una de les vint primeres empreses del sistema territorial de l’Anoia 
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Oest7), la manca d’activitat econòmica local i la dificultat per generar ocupació 
provoquen la fuita de força de treball cap a d’altres municipis.  
 
Cal destacar que l’Anoia Oest és l’únic sistema en què l’ocupació ha augmentat, tot i 
minsament (0,7%), fet que contrasta amb el decreixement registrat a la província en el 
seu conjunt (-14,2%). D’entre els 21 grans sectors d’activitat, els que concentren major 
ocupació assalariada són Comerç (36,5%), Construcció i immobiliàries (18,8%) i 
Agroindústria (10,5%). Aquests tres grans sectors ofereixen dos de cada tres llocs de 
treball assalariat de l’àrea8. 
 

D’altra banda, en termes d’activitats, les agrupacions que més han crescut a l’Anoia 
Oest en el període 2008-2015 han estat el Comerç i l’Agroindústria9.  
 

 

                                                 
7 Font: dades del SABI. Informació estreta de Les economies locals a la província de Barcelona Impacte de la crisi i 
vocacions productives de futur per als territoris. Abril 2013 
8 Informació estreta de Les economies locals a la província de Barcelona Impacte de la crisi i vocacions productives de 
futur per als territoris. Abril 2013 
9 Els components del creixement a les economies locals de la província de Barcelona. Anàlisi shift-share 2015. 

RESUM: 
 
• Copons presenta una taxa d’activitat del 49%, inferior a l’Anoia i el conjunt 

de la província, amb gairebé el mateix nombre d’autònoms que 
d’assalariats i un predomini dels sector industrial i serveis. Amb una 
escassa oferta d’establiments d’alimentació i d’altres activitats bàsiques i 
una inexistent oferta turística. 

 
• La taxa d’atur, del 12%, també és inferior a la de l’Anoia (22%) i de la 

Província de Barcelona (17%) l’any 2014. 
 
• Tot i que l’ocupació de l’Anoia Oest ha augmentat en els darrers anys, 

Copons no té capacitat d’absorbir la força de treball local, més de dues 
terceres parts de la població de Copons treballava fora del municipi (Cens 
2001). 
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Parc d’habitatges 
 
Copons compta amb un parc de 171 habitatges, segons el cens el 2011 tenia 169 
habitatges i posteriorment se n’han acabat 2 més10. Tot i que no s’han contrastat totes 
les adreces, la informació cadastral referencia 192 béns immobles amb ús residencial. 
Per tant, tot i aquest desajust, en funció del tipus d’informació s’utilitzarà una font o 
l’altra segons la seva validesa.  
 

Gràfic 15 Habitatges familiars per tipus 2011 
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. (Habitatges buits de 

Copons calculats en base a la resta de valors). Elaboració pròpia 
 
D’aquests, gairebé tres quartes parts (73%) són habitatges principals, un 24% 
secundaris i, s’estima segons el cens, un residual 3% d’habitatges buits. Mentre els 
àmbits territorials superiors (Anoia i Catalunya) presenten un menor pes de l’habitatge 
secundari i més buits. Ara bé, consultant les dades del padró d’habitants i fent una 
inspecció a les adreces on no hi consta ningú empadronat poden ajustar-se aquests 
valors amb: un 70% de llars principals, un 9 habitatges buits (el 5,3%) i un 26% de 
segones residències. Per tant, tenim un 70% d’ocupació del parc d’habitatges. 

Gràfic 16 Habitatges iniciats i acabats a Copons (eix principal) i Anoia (eix secundari) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Copons Iniciats Copons Acabats

Anoia Iniciats Anoia Acabats
 

                                                 
10 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a partir dels visats 
dels col·legis d’aparelladors 
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a partir 
dels visats dels col·legis d’aparelladors 

 
El ritme constructiu de Copons és reduït per les seves dimensions però estable, amb 
una mitjana d’1 habitatge nou cada 2-3 anys durant la dècada dels 90’s i fins l’any 
2006, en què s’inicien 16 habitatges i, d’ençà es recupera el ritme habitual. Ara bé, 
aquests 16 habitatges no s’han arribat a iniciar, són els habitatges previstos al sector 
d’El Castell, per als quals es va demanar la llicència per iniciar el projecte 
d’urbanització però no es van arribar a construir. En aquests 24 anys dels quals hi ha 
dades s’acaben 4 habitatges en el període 2004-2007 i 3 més els anys 2010, 2012 i 
2013.  
 
D’altra banda, contrastat amb les dades d’habitatges del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Copons no té cap Habitatge de Protecció 
Oficial. 
 
Es tracta d’un municipi petit, amb una dinàmica constructiva centrada en la 
rehabilitació i la substitució d’habitatges.  
 

Gràfic 17 Antiguitat dels habitatges 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

<1900

1900-1949

1950-1969

1970-1989

1990-1999

>2000

Antiguitat

 
Font: Cadastre (Fitxer CAT). Dades referents a béns immobles amb ús residencial 
Elaboració pròpia 
 
Així ho demostra el fet que, gairebé la meitat dels habitatges (el 48%) són anteriors al 
segle XX i el 18% de la primera meitat del segle XX. Només una quarta part del parc 
residencial es va construir entre el 1950 i el 1999 i un 11% és posterior a l’any 2000. 
Els habitatges més antics es situen a les zones dels primers creixements: al voltant de 
la zona del Castell (C/del Mur, C/Montserrat i C/Sant Magí), algunes edificacions de la 
Plaça Ramon Godó i l’eix del C/Sant Magí, Àngel Guimerà i Carrer Vilanova; juntament 
amb el nucli de Sant Pere. I els habitatges més recents s’ubiquen als darreres 
d’aquests carrers principals i als extrems dels carrers Vilanova, la Plaça Sant Magí i al 
voltant el Carrer Ramon Moreno. A més d’algunes edificacions puntuals que s’han 
substituït dels eixos històrics, destaca la renovació del parc del tram de C/Àngel 
Guimerà que queda davant la plaça Ramon Godó. 
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Gràfic 18 Tipologia dels habitatges 
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. Elaboració pròpia 

 
La tipologia constructiva predominant dels habitatges de Copons és unifamiliar (62,7%) 
i, en menor mesura bifamiliar (25,4), amb un residual 12% d’habitatges plurifamiliars. 
Amb una estructura predominant de casa de cos de planta baixa i dues alçades. 
 

Gràfic 19 Superfície dels habitatges 
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Font: Cadastre (Fitxer CAT). Dades referents a béns immobles amb ús residencial 
Elaboració pròpia 
 
No és d’estranyar, per tant, que els habitatges siguin grans, el 47% de més de 150m2 i 
la meitat d’aquests, amb més de 300m2. Amb només un 23% dels habitatges de 
menys de 90m2. 
 
Gràfic 20 Estructura de la propietat dels béns immobles amb ús residencial 
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Font: Cadastre (Fitxer CAT). Elaboració pròpia 
 
L’estructura de la propietat dels béns immobles amb ús residencial presenta una 
majoria de les propietats verticals (85%), coherent amb la tipologia constructiva 
predominantment unifamiliar. Si bé es detecten més habitatges bifamiliars i 
plurifamiliars que divisions horitzontals, el qual fa pensar en habitatges bi o 
plurifamiliars d’un únic propietari. 
 
 
Gràfic 21 Règim de tinença dels habitatges principals 
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. Elaboració pròpia 
 
Copons destaca per l’escassetat de pagaments per l’habitatge, només el 7,6% viu en 
habitatge de propietat amb pagaments pendents i el 15% de lloguer. Això és que les 
altres tres quartes parts de les llars de Copons viuen sense despeses d’hipoteca 
o lloguer l’any 2001. A l’Anoia aquestes llars sense despeses d’hipoteca o lloguer 
representaven el 57% de les llars l’any 2001 i el 41% el 2011. Tot i que no es disposa 
de dades per Copons de 2011 de ben segur que aquests valors s’hauran reduït, com 
ja va passar entre 1991 i 2001 i en el sentit de l’Anoia. 
 
Per tant, a Copons amb un 79% dels habitatges principals de propietat i un 15% de 
lloguer, destaquen les llars sense despeses associades al règim de tinença (74%): en 
propietat per compra pagada (56,8%) i procedent d’herència o donació (14,4%) i 
habitatges cedits de forma gratuïta o a baix preu (3%). Ara bé, entre un cens i l’altre 
(1991 i 2001) es produeix un considerable increment d’habitatges amb pagaments 
pendents que de ben segur haurà crescut en aquests darrers anys.   
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Pel que fa a la qualitat del parc residencial i l’estat de conservació les dades del Cens 
de 2011 no recullen la informació de Copons, però veient les dades dels anteriors 
censos s’aprecia una millora substancial en la qualitat del seu parc. No obstant 
Copons presenta un molt pitjor estat de conservació que l’Anoia, segons el cens de 
1981 el 36,2% dels edificis d’habitatge estaven en mal estat, més del doble del que ho 
estaven a l’Anoia (14,7%). Aquest fet es deu en gran mesura a l’antiguitat del parc 
d’habitatges doncs gairebé la meitat són anteriors al segle XX, el 18% de la primera 
meitat del segle XX i només una quarta part es va construir entre el 1950 i el 1999; 
només l’11% és posterior a l’any 2000. 
 
Gràfic 22 Edificis d'habitatge familiar segons el grau de conservació.  
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. Elaboració pròpia 
 

Tot i que els edificis d’habitatge en bon estat han guanyat pes en les darreres 
dècades, passant del 64% el 1981 al 80% el 1991 i al 82% al 2001 és significatiu el fet 
que s’ha millorat l’estat de conservació en tots els aspectes, doncs el 2001 
pràcticament no hi havia habitatges en estat ruïnós, 6 edificis d’habitatge estaven en 
mal estat i 24 presentaven deficiències.   
 

Tot indica que durant els darrers anys l’estat de conservació haurà millorat doncs, un 
terç de les reformes que consten a les unitats constructives amb ús residencial s’han 
produït al segle XXI. D’altra banda, consultades les llicències dels darrers 5 anys 
s’aprecia una dinàmica rehabilitadora centrada en l’arranjament i millora de les façanes 
i cobertes i la reforma interior a parts iguals (d’unes 15 llicències en cada cas durant 
els anys 2011-2015). Predominen les reformes dels banys i els paviments i s’aprecien 
també casos de canvis de portes i finestres, que milloren la qualitat i l’estat de 
conservació dels habitatges .  
 
És de destacar que en tot el període totes les llicències són menors, amb excepció de 
la rehabilitació de la teulada de l’Església i la capella fonda i la coberta de Can Vilella i 
d’un garatge i edifici auxiliar. Només hi ha un enderroc d’una unifamiliar i posterior 
construcció d’habitatge entre mitgeres (amb llicència d’obra major de 2011). 
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Mercat immobiliari 
 
L’oferta immobiliària detectada a Copons el maig de 2015 és d’11 habitatges en venda 
i 2 en lloguer, que suposen el 7,6% del parc d’habitatges. Es tracta d’una proporció 
adequada per afavorir la dinàmica del mercat i pot englobar els habitatges buits (3%). 
Tot i que les 13 ofertes suposen un volum adequat pel parc de Copons les entrevistes 
amb alguns API d’Igualada (a Copons no n’hi ha cap) constaten un mercat informal i 
amb poc moviment. Per tant, la informació s’ha extret dels portals web fotocasa, 
habitaclia, i idealista i s’ha contrastat amb alguns API d’Igualada. 
 

Gràfic 23 Preus i superfície dels habitatges en venda a Copons segons tipologia 

-  

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

P
is

M
as

ia

C
as

a

0

100

200

300

400

500

600

700

Preu Superfície (m2)
 

Font: portals web fotocasa, habitaclia i idealista. Elaboració pròpia 
 
L’oferta en venda a Copons es composa de 7 cases, 3 pisos i una masia. Mentre els 
pisos oscil·len al voltant dels 100.000€ i els 100m2 les cases ho fan entre els 244.000€ 
i els 300m2. Amb una major varietat de preus es poden distingir cases grans (350-
400m2) per poc més del que costa un pis, cases d’uns 200m2 més cares i, finalment, 
les més cares (360.000 i 500.000€) 

 

Taula 9 Oferta immobiliària en venda de Copons (maig 2015) 

Adreça Tipologia
Superfície 
 (m2)

Habita
cions Preu €/m2 Estat

 - Pis 35 1 83.000 €    2.371    - 
 - Pis 123 3 98.325 €    799      Bo
Plaça Ramon Godó, 13 Pis 123 3 108.200 €  880       - 
C/Sant Magí Casa 352 7 115.000 €  327      A reformar
Carretera de Veciana Casa 400  - 123.000 €  308      Bo
C/Roquera, 3 Casa 200 5 138.232 €  691      Bo
Centre Casa 183 3 212.100 €  1.159   Bo
 - Casa 185 2 260.890 €  1.410   Bo
C/Vilanova, 49 Casa 230 4 360.000 €  1.565   Bo
 - Masia 350 6 395.000 €  1.129   Bo
C/Àngel Guimerà, 22 Casa 654 5 500.000 €  765       -  
Font: portals web fotocasa, habitaclia i idealista. Elaboració pròpia 
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Destaca el fet que, per l’antiguitat del parc de Copons, els habitatges en oferta estan 
majoritàriament en bon estat (i en alguns casos en molt bon estat) i els que necessiten 
reforma integral són la minoria. 
 

Taula 10 Oferta immobiliària en lloguer de Copons (maig 2015) 

Tipologia Superfície (m2) Preu €/m2
Duplex 140 500 €           3,6
Casa 170 600 €           3,5  
Font: portals web fotocasa, habitaclia i idealista. Elaboració pròpia 
 

L’oferta de lloguer és més limitada, el maig de 2015 es van localitzar dos habitatges. 
Ambdós amb preus i superfícies similars, un dúplex de 140m2 a 500€ i una casa de 
170m2 a 600€. Tot i que el preu és una mica elevat, el fet que no hi hagi més oferta i 
l’elevada qualitat, així com la tipologia, els converteixen en una oferta atractiva. 
 

Taula 11 Indicadors d’habitatge: tipologia, antiguitat, preus i esforç econòmic 

Edificis 
unifamiliars 
(2011)

Edificis 
construïts 
<1980 
(2011)

Hab.unif. 
/total final 
(2012)

Preu 
general 
hab. (2012)

Taxa 
contractes 
lloguer 
(2014)

Taxa atur 
(2014)

Esforç 
econòmic 
accés hab. 
(2012)

Risc de 
Sobreendeu
tament 
(2012)

Copons 85,29% 79,17 100% 1.200 €     0,31% 8,3% 24,7% 0,30
Igualada 45,23% 56,74 9,02% 2.689 €     4,29% 17,9% 51,2% 0,63
Jorba 84,07% 41,36 1.931 €     2,86% 11,0% 38,7% 0,45
Òdena 74,51% 57,42 16% 2.333 €     1,88% 18,2% 48,1% 0,59  
Font: Observatori Local d’Habitatge. Oficina d’Habitatge de Diputació de Barcelona 
 
Tal com mostren alguns dels indicadors d’habitatge de l’Observatori Local d’Habitatge, 
Copons té un parc envellit, predominantment unifamiliar i amb un preu inferior al dels 
municipis del seu voltant. No és d’estranyar per tant que l’esforç econòmic per accedir-
hi sigui inferior al de la resta de municipis i, el risc de sobreendeutament també menor.  
 
 
 
 

RESUM: 
 
• Copons compta amb un parc de 171 habitatges, tres quartes parts (73%) 

són habitatges principals, un 24% secundaris i, s’estima, un residual 3% 
d’habitatges buits. 

• Gairebé la meitat dels habitatges (el 48%) són anteriors al segle XX i el 
18% de la primera meitat del segle XX. El ritme constructiu és d’1 
habitatge nou cada 2-3 anys. 

• Predominen els habitatges unifamiliars (62,7%) i són grans. El 47% dels 
habitatges tenen més de 150m2 i només un 23% menys de 90m2. 

• El 79% dels habitatges principals de propietat i destaca per l’escassetat de 
pagaments per l’habitatge, només el 7,6% viu en habitatge de propietat 
amb pagaments pendents i el 15% de lloguer. Les altres tres quartes parts 
de les llars de Copons viuen sense despeses d’hipoteca o lloguer (2001). 

 
• El 7,6% del parc d’habitatges de Copons està en oferta (11 habitatges en 

venda i 2 en lloguer). 
• Copons té un parc envellit, predominantment unifamiliar i amb un preu 

inferior al dels municipis del seu voltant. L’esforç econòmic per accedir-hi 
és inferior al de la resta de municipis i, el risc de sobreendeutament també 
menor. 



POUM de Copons. Memòria avanç de pla 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats  48

Recursos municipals 
 
Pressupost municipal 
 
Els recursos municipals de Copons s’analitzen a partir dels ingressos i despeses del 
pressupost anual i del deute viu que té. La informació s’ha obtingut del Ministeri de 
Hacienda y Administraciones Públicas mitjançant la consulta a Hermes de Diputació 
de Barcelona (per als anys 2008-2013) i al web Municat de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2014. 
 
El pressupost anual dels darrers 7 anys ha experimentat una dràstica reducció (del 
62%), passant del milió set-cents mil euros l’any 2008 a un mínim de poc més de 
quatre-cents mil euros l’any 2012 que els anys 2013 i 2014 ha incrementat fins els 
gairebé sis-cents cinquanta-cinc mil euros de 2014. 
 
Les majors variacions en els ingressos es produeixen per la dràstica reducció de les 
transferències de capital i, en menor mesura, de les transferències corrents que, al 
final del període sembla que es recuperen. S’aprecia un increment dels impostos 
directes (28% entre 2008-2014), que s’acompanya de la reducció de taxes i una 
lleugera fluctuació dels impostos indirectes. 
 

Taula 12 Ingressos, despeses i deute viu de Copons 2008-2014 
INGRESSOS
Previsió inicial. Classificació 

econòmica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Impostos directes 126.000 €        134.100 €    135.300 €    146.000 €    155.760 €    168.971 €    161.338 € 
Impostos indirectes 25.000 €            25.000 €        7.000 €        6.000 €      47.117 €        5.000 €        3.828 € 
Taxes i altres ingressos 92.130 €          110.243 €      75.200 €      79.552 €      66.128 €      73.043 €      72.661 € 
Transferències corrents 156.370 €        162.214 €    139.400 €    171.450 €    131.088 €    219.229 €    215.175 € 
Ingressos patrimonials 16.600 €            14.880 €      14.100 €      11.800 €      13.598 €      13.089 €      10.546 € 
Alienació d'inversions reals -  €                         -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 
Transferències de capital 1.287.865 €     341.739 €    272.345 €      87.698 €              -   €              -   €    191.213 € 
Actius financers -  €                         -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 
Passius financers -  €                         -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 
Total ingressos 1.703.965 €     788.176 €    643.345 €    502.500 €    413.691 €    479.332 €    654.760 € 

DESPESES ECONÒMIQUES
Previsió inicial. Classificació 

econòmica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Remuneracions del personal 152.000 €     170.162 €   161.000 €      148.900 €    148.748 €    173.233 €    172.985 € 
Despeses de béns corrents i de 
serveis 206.113 €     203.540 €   134.290 €      183.950 €    181.351 €    211.126 €    227.386 € 
Despeses financeres 7.500 €         9.550 €       29.800 €          10.000 €        4.741 €      20.217 €        8.415 € 
Transferències corrents 4.887 €         5.758 €       2.510 €              6.110 €        5.179 €      24.471 €        7.461 € 
Fons de contingència ND ND ND  ND  ND              -   €              -   € 
Inversions reals 1.301.465 €  367.090 €   272.345 €        97.173 €        3.500 €              -   €    187.015 € 
Transferències de capital -  €            -  €          -  €                       -   €              -   €              -   €              -   € 
Actius financers -  €            -  €          -  €                       -   €              -   €              -   €              -   € 
Passius financers 32.000 €       32.075 €     43.400 €          56.367 €      53.982 €      50.285 €      51.498 € 
Total Despeses 1.703.965 €  788.176 €   643.345 €      502.500 €    397.501 €    479.332 €    654.760 € 

Deute viu 65.000 €       162.000 €   153.000 €   299.000 €   412.000 €   320.000 €    
Font: Elaboració Hermes de Diputació de Barcelona a partir de les dades del web del 
Ministeri de Hacienda y Administraciones Públicas (anys 2008-2013). L’any 2014 s’ha 
extret del web Municat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tot i que les despeses anuals quadren amb els ingressos s’aprecia una dràstica 
reducció de les inversions reals, en concordança amb la reducció de transferències. 
Un increment de despeses de personal i de béns i serveis i dels passius financers, fruit 
de l’increment del deute viu, que s’ha pràcticament quintuplicat en el període 2008-
2014. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
 Ingressos Corrents / habitant     5.443,98 €   2.478,54 €   2.010,45 €   1.513,55 €   1.276,82 €   1.474,87 €   2.027,12 € 
 Despeses / habitant     5.443,98 €   2.478,54 €   2.010,45 €   1.513,55 €   1.226,85 €   1.474,87 €   2.027,12 € 
 Inversió / habitant                -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 
 Deute / habitant        207,67 €      509,43 €      478,13 €      900,60 €   1.271,60 €      984,62 €              -   €  

Gràfic 24 Evolució dels ingressos, despeses i deute viu de Copons 2008-2013 

- €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

1.600.000 €

1.800.000 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Total ingressos Total Despeses

Deute viu Endeutament anual/ingressos(%)

 
Font: Elaboració Hermes de Diputació de Barcelona a partir de les dades del web del 
Ministeri de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Trobem un Ajuntament amb uns ingressos que s’han reduït dràsticament i que, tot i 
reduir-se les inversions, les despeses “ordinàries” de personal, béns i serveis, i 
especialment, els passius financers han incrementat. Assolint un endeutament anual 
creixent que, l’any 2013 suposa el 67% dels ingressos. 
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5 El planejament territorial 
 

 
 
5.1.- El planejament territorial  
 
 
D’acord a la llei 1/1995 per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, 
l’àmbit funcional de planejament que afecta a Copons, és el Pla territorial parcial de les 
Comarques centrals (en endavant, PPTCC ), aprovat definitivament i publicat al 
DOGC, en data 22 d’octubre de 2008. 
 
El PPTCC estableix les seves determinacions dins l’horitzó de l’any 2026 i sobre les 
bases de tres estratègies: La d’espais oberts, la d’assentaments urbans i la de 
mobilitat. 
 
Les principals estratègies i determinacions del Pla que s’han d’aplicar per al nostre 
municipi són, molt resumidament, les següents: 
 
Per espais oberts 

1. La delimitació i la protecció d’aquells espais oberts que, sense assolir el grau 
de valors naturals que tenen el sòl de valor especial, convé preservar o se n’ha 
de condicionar la transformació per un interès agrari i/o paisatgístic. 

2. L’establiment de directrius normatives per a un planejament urbanístic 
municipal proactiu del sòl no urbanitzable. 

3. L’establiment de normes generals relatives a les edificacions i instal·lacions en 
sòl no urbanitzable i, en general, a la transformació del sòl en els paisatges 
rurals. 

 
En matèria d’assentaments urbans 

1. Assigna al nucli de Copons, una estratègia de “Creixement mitjà o moderat”. 
Per als nuclis de la Roquera i Sant Pere de Copons, una estratègia urbana de 
“Millora i compleció”. 

2. Identifica al nucli de Copons com a pertanyen al sistema urbà de “Municipis de 
ponent de la comarca de l’Anoia”. 
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Mapa 5.1.-  Extret del Pla territorial parcial Comarques central. 
Model territorial 
 
 
 
 
5.2 Sistema d’assentaments  
 
El PPTCC defineix per a l’entorn de Copons, que forma part  d’un sistema urbà que 
denomina: Municipis a ponent de l’Anoia. El formen un conjunt de dotze petits 
municipis, amb una extensió de 370  km2. El situats més la nord, formen l’altiplà 
segarrenc: Castellfollit de Riubregós, Pujalt i Sant Martí de Sesgueioles; en el centre 
de la franja, situats a la conca de l’Òdena, es localitzen: a més de Copons, Argençola, 
Montmaneu Rubió, Santa Maria de Tous i Veciana; més al sud, situats més aviat en la 
Serralada del Litoral: Bellprat, la Llacuna, Santa Maria de Miralles. 
D’aquests municipis només St. Martí de Tous supera els 1.000 habitants. Tots han 
perdut població entre 1960 i 2006. La taxa d’envelliment és de 24’32 %. 
 
Per aquests àmbit el PTPCC, ens proposa (pg. 231 publicació del pla): 

1. Preservar les estructures urbanes del territori i facilitar la recuperació 
demogràfica, que si bé no sembla que s’hagi iniciat clarament, sí que hi ha 
indicis que ha assolit el seu llindar inferior, amb la qual cosa es preveu que s’ha 
aturat un procés de declivi de més de quaranta anys. 

2. El pla opta per proposar la formulació d’un pla estratègic que defineixi els punts 
forts i febles per a tots els municipis per a que faciliti el desenvolupament de 
projectes de dinamització econòmica. Aquest pla estratègic no s’ha 
desenvolupat.  

3. Que els plans d’urbanisme municipal hauran d’adoptar les estratègies de 
desenvolupament proposades pels diferents nuclis i incorporar en les seves 
determinacions les Recomanacions específiques per a protegir i potenciar els 
petits nuclis (apartat 7.4.3 de la publicació), i que incorporin mesures i 
determinacions que afavoreixin: 
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Articulació del territori en 
sistemes de referència.  
Sistema de l’Anoia: Calaf, 
Ponent de l’Anoia, Conca 
d’Òdena i Piera – Masquefa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipis de Ponent de l’Anoia. 
Copons és situat, entremig del sistema 
urbà de Calaf i el de la Conca d’Òdena. 
 

Mapes 5.2.-  Extrets del Pla territorial parcial Comarques central. 
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a. Manteniment de l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, de petites 

instal·lacions agroalimentàries, que es poden integrar en els nuclis 
mateixos. 

b. Potenciar la creació de creació de distintius d’origen i qualitat 
alimentària. 

c. Potenciar la creació de microempreses i iniciatives relacionades amb 
els productes endògens de la zona. 

d. Potenciar l’establiment d’una xarxa de telecomunicacions de qualitat. 
e. Fomentar petites promocions d’habitatges protegit per a fixar població 

jove, que es podien incloure en el si d’operacions on també es 
promogués la reutilització del patrimoni construït i ara buit per a 
allotjament turístic o habitatge de segona residencia. 

f. Promoure iniciatives de revaloració del patrimoni cultural i natural, per 
exemple, mitjançant projectes de paisatge. 

g. Facilitar l’acolliment de turisme rural i cultural 
h. Facilitar la instal·lació d’activitats professionals i artesanes. 
i. Fomentar la implantació del transport col·lectiu a la carta per a gent que 

no pot utilitzar el vehicle privat per al seus desplaçaments. 
 
 
5.3 Estratègies de desenvolupament  
 
Les propostes pel desenvolupament dels nuclis que es defineixen en el PTPCC, són: 
 
Assentaments Superf (ha) Població 2014 Tipologia teixit Estratègia 

Copons 10’43  Nucli històric Creixement 
moderat 

La Roquera 0’18  Nucli històric Millora i 
compleció 

Sant Pere de 
Copons 0,59  Nucli històric Millora i 

compleció 
 

 
 



POUM de Copons. Memòria avanç de pla 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats 55

 
Pel que fa al creixement moderat, d’acord a les normes d’ordenació territorial del pla, 
(art. 3.7) es permet  aquesta estratègia de planejament en nuclis o àrees de petit 
dimensió urbana.  
 
L’extensió urbana màxima que el pla d’ordenació urbanística pot proposar està entre 
aquest valors: 
 
Creixement moderat   E= 30 * A *f / 100 
Creixement mitjà màxim  E= 60 * A /100 
 
E: superfície de l’extensió urbana 
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent 
f:  Factor de correcció per a nuclis de petita dimensió 
 
La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul seran tots el sòl 
qualificats com a urbà consolidat i els sòls urbanitzats en la data  d’aprovació definitiva 
del pla territorial.  
 
L’àrea de sòl urbà que es pot vincular al nucli de Copons és de 10’43 Ha.  
Seguint el criteris de la norma, el valor de f, és de 1’877. 
 
Amb aquestes limitacions resulta que l’extensió màxima per al nucli de Copons es 
situaria al voltant de 19’60 Ha. Un valor a tenir present pel compliment del pla territorial 
parcial. 
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5.4. Protecció del sòl lliure 
 
 

 
 

 
 
 

 
La major part del terme municipal queda qualificat com a sistema d’espais oberts, amb 
la categoria de: sòl d’especial protecció. Les parts que són mes properes a les rieres, 
que són més planes i amb bona connexió, queden qualificades com a sòls de 
protecció preventiva.  
 
Els sòls de protecció especial, es defineixen i regulen en els l’arts: 2.6 i 2.7 de les 
Normes urbanístiques, i són els sòls que pels seus valors naturals i de localització, el 
Pla considera que són les més adequats per integrar una xarxa permanent i continua 
d’espais oberts. Aquests espais s’ha de mantenir la classificació de sòl no urbanitzable 
pels plans d’ordenació urbanística municipal. La regulació que es fa per aquest tipus 
de sòl, determina les limitacions per a les edificacions de nova planta i ampliació de les 
existents. Per a les activitats agràries també defineix criteri per determinar quines són  
les edificacions que es poden permetre per a la millora de la gestió. 
 
Els sòls de protecció territorial, són aquells que no es consideren necessaris per a 
la xarxa de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que 
motiven una regulació restrictiva per a la seva possible transformació. En els articles 
2.8 i 2.9 de les normes, es defineix i regula quest tipus de sòl. El tipus de sòl que el Pla 
considera per a la part del sud de la riera Gran, és el sòl de protecció territorial per 
interès agrari o paisatgístic. 
 
Entremig d’aquest dos tipus de sòl, hi ha un tercer nivell denominat sòl de protecció 
preventiva. Queda definit i regulat en els articles 2.10 i 2.11 de les normes territorial. 
En realitat, són aquells sòls que tenen la necessitat de disposar de protecció, però que 
la justificació no ve motivada ni pels arguments de sòl de protecció especial, ni pels del 
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sòl de protecció territorial. En aquest tipus de sòl, el Pla permet que es classifiquin com 
a urbanitzables determinats sectors que tinguin la proporció i la localització adequats. 
Queden classificats amb aquest tipus de sòl el espais a l’entorn de la riera Gran. Entre 
el sòl de protecció especial i el de protecció territorial. 
 
Veure plànol I.08 de la sèrie de plànols informatius de l’avanç del POUM de Copons. 
 

 

 
Interpretació del Pla territorial de les comarques centrals segons SITXELL. Terme de 
Copons. 
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5.5 Plans del paisatge 

 
Seguint les recomanacions europees per a la protecció i ordenació del 
paisatge, des del Parlament de Catalunya, per la Resolució 364/VI, va formular 
l’adhesió al Conveni europeu del paisatge, signat a Florència el 20 d’octubre de  
2000. 
 
Amb posterioritat a aquesta declaració, va aprovar-se la Llei 8/2005, de 8 de 
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, que defineix la 
protecció del paisatge i els catàlegs del paisatge. Un any més tard, el 
Parlament va aprovar el Reglament a aquesta Llei, mitjançant el Decret 
343/2006. 
 
Per a cada àmbit territorial de planejament caldrà definir un catàleg del 
paisatge. 
 

Dels set àmbits de planejament territorials en 
que es divideix Catalunya, quatre estan 
aprovats, dos pendents d’aprovació i un que 
s’està elaborant que és precisament el de 
Comarques centrals. 
 
A la vista del que és prescriu en la Disposició 
transitòria primera de la Llei 8/2005, els plans 
territorials parcials i els plans directors 
territorials han d’establir, en absència de 
directrius del paisatge, els casos en els quals 
l’òrgan competent en matèria de paisatge ha 
d’emetre informe al que es fa referència en la 

pròpia llei. 
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5.6 Altres plans territorials i sectorials vigents 
 
 
 

Publicació

DOGC

22/10/2008

27/01/2010

01/03/1993

27/07/2006

11/06/2002

Pla territorial de la connectivitat ecològica 
de Catalunya

Descripció instrument

Pla d'espais d'interès natural (PEIN)

Pla d'infraestructures de transport ( 2006 - 
2026)

Pla territorial sectorial de la implantació 
ambiental de la energia eòlica de 
Catalunya

Pla territorial parcial de l'habitatge

Pla territorial parcial de les Comarques 
Centrals. Anoia

Pla director urbanístic de la reserva de sòl 
per a l'eix transversal..

Planejament territorial i sectorial

Ordre 

cronol
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RESUM :  
 
• El PPTCC estableix les determinacions dins l’horitzó de l’any 2026 i 

sobre les bases de tres estratègies: La d’espais oberts, la 
d’assentaments urbans i la de mobilitat. 

• La major part del terme de Copons és troba en sòl qualificat com a sols 
de protecció especial, per la part de les rieres, una part és de sòl de 
protecció territorial i al voltant del nucli de Copons, és sòl de protecció 
preventiva. 

• En les estratègies de desenvolupament proposades pel Pla territorial 
parcial de les Comarques Centrals, hi figura la incorporació d’unes 
determinacions específiques per a protegir i potenciar els petits nuclis, a 
manera de recomanacions, són: 

a. Manteniment de l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, 
de petites instal·lacions agroalimentàries, que es poden 
integrar en els nuclis mateixos. 

b. Potenciar la creació de creació de distintius d’origen i qualitat 
alimentària. 

c. Potenciar la creació de microempreses i iniciatives 
relacionades amb els productes endògens de la zona. 

d. Potenciar l’establiment d’una xarxa de telecomunicacions de 
qualitat. 

e. Fomentar petites promocions d’habitatges protegit per a fixar 
població jove, que es podien incloure en el si d’operacions on 
també es promogués la reutilització del patrimoni construït i 
ara buit per a allotjament turístic o habitatge de segona 
residencia. 

f. Promoure iniciatives de revaloració del patrimoni cultural i 
natural, per exemple, mitjançant projectes de paisatge. 

g. Facilitar l’acolliment de turisme rural i cultural 
h. Facilitar la instal·lació d’activitats professionals i artesanes. 
o Fomentar la implantació del transport col·lectiu a la carta per a 

gent que no pot utilitzar el vehicle privat per al seus 
desplaçaments.  
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6 El planejament general vigent 
 

 
 
6.1.- El planejament urbanístic general vigent. 
 
El planejament ve regulat per les Normes subsidiàries del planejament de Copons ( en 
endavant, NSPC), aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió del 21 de juny de 1995, i es varen publicar en el DOGC de 9 de 
setembre de 1996 als efectes d’executivitat. 
 
Les NSP de Copons de 1996, es van redactar com a revisió del Pla general de Copons 
de 1967, que segons consta en la memòria havia quedat desfasat pel que feia a les 
previsions i a les determinacions. Segons aquelles Normes subsidiàries, en la diagnosi 
que consta en la memòria del document, es cita com a una dels principals objectius a   
fer front en el municipi, és la progressiva pèrdua de població.  Es posava en evidència 
el baix nombre de naixements, l’emigració de les famílies més joves i l’envelliment de 
la resta de la població. Tot plegat, agreujat per un limitat nombre de llocs de treball en 
el municipi. 
 
 Per pal·liar aquest problema de despoblament, les esmentades Normes subsidiàries 
incorpora les propostes següents:  

a. La delimitació d’una nova àrea residencial a llevant del nucli, en un àmbit 
delimitat per la riera de Sant Pere, el marge del mig del camp i la traça de 
l’antiga carretera que passa per Copons cap a Veciana. 

b. La delimitació d’una àrea de creixement per a l’ús industrial situada al sud de la 
població entre la riera Gran i les estivacions del relleu de la muntanya. 

 
El potencial de creixement que es defineix en les Normes subsidiàries, és que pot 
assumir una població de fins a: 375 habitants en sòl urbà existent, més 63 habitants  
en el sòl urbà delimitat en unitats de gestió i 150 habitants a situar en el futur sòl 
urbanitzable. En total resulta un població màxima de 588 habitants. 
 
Des que es van aprovar les Normes subsidiàries fins avui, es van tramitar i aprovar 
definitivament sis modificacions puntuals i quatre plans especials urbanístics. De les 
modificacions puntuals de normes, quatre estan sobre sòl urbà i les altres  dues en sòl 
no urbanitzable. Dels quatre plans especial urbanístics, un afecta al sòl urbà, un altre a 
sòl industrial i dos a sòl no urbanitzable. 
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Planejament derivat aprovat ordenat de forma cronològica: 
 
Quadre 6.1 Planejament derivat 

Publicació

Municipal Generalitat Instrument Tema DOGC
1 2004/014726/N Modi Normes Sub Modificació putual de Normes 

Subsidiàries de planejament a 
l'entorn de l'esglèsia

SU 25/01/2005

2 2004/014734/N Pla especial 
urbanístic

Pla especial de la unitat 
d'actuació industrial sector 
10a

SU 15/12/2006

3 2006/22487 2006/022487/N Modi Normes Sub Modificació puntual de 
Normes a l'àmbit de la unitat 
d'actuació Uar 9a el Castell.

SU 22/01/2007

4 2005/016460/N Modi Normes Sub Modificació puntual de 
Normes al nucli de St. Pere 
Comalats

SU 06/03/2007

5 2006/22488 2006/22488/N Pla especial 
urbanístic

PE residencial subzona 9a, 
sector el Castell

SU 06/03/2008

6 2004/014733/N Modi Normes Sub Modificació puntual de 
Normes a l'àmbit de la unitat 
del paratge de Can Bel.

SNU 15/05/2008

7 2006/024807/N Modi Normes Sub Modificació puntual de 
Normes a l'àmbit de la unitat 
d'actuació residencial Hort 
d'en Sala i riera Gran

SU 15/05/2008

8 2006/024465/N Pla especial 
urbanístic

PE d'infraestrcutures per a la 
instal·lació delparc eòlic Turó 
del Magre.

SNU 21/05/2008

9 2008/030633/N Modi Normes Sub Modificació puntual de 
Normes a l'àmbit del paratge 
Clot de la Guinardera

SNU 22/07/2008

10 2008/030657/N Pla especial 
urbanístic

PE per a l'activitat circ a les 
feixes Tot Circ

SNU 22/04/2009

Referències expedient Descripció
Afecta 

Ordre 
cronol

Planejament derivat
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6.2.- Descripció de les Normes subsidiàries de Copons de 1996. 
 
La documentació del les Normes subsidiàries de Copons de 1996, consta de la 
documentació següent: 
 

a. Memòria informativa.  
b. Memòria d’ordenació  
c. Normes urbanístiques. Resten ordenades en vuit capítols i cent -quaranta 

articles.  
d. Catàleg d’edificis protegits com a bens culturals. Consta de 24 fitxes del Servei 

del Patrimoni arquitectònic del Departament de cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
e. Plànols informatius 

1) Situació informació 
2) Topografia accidents naturals edificacions 
3) Ocupació. Usos del sól. 
4) Distribució d’aigua, xarxa de clavegueram i electricitat. 
5) Situació del municipi 
 

f. Plànols d’ordenació 
1) Estructura general i orgànica del territori 
2) Classificació del sòl 
3) Règim del sòl. Sectors. 
4) Règim del sòl. Qualificacions. Copons. 
5) Règim del sòl no urbanitzable. 
6) Règim del sòl. Qualificacions de St. Pere de Copons. 

 
La memòria d’aquestes Normes, no descriu els quadres amb el dimensionat de les 
diferents classificacions o qualificacions de sols, ni dels sistemes. Les dimensions de 
les superfícies que incorporem en aquestes memòries, són calculades de nou i  
deduïdes de plànols i mapes que tenen com a base una cartografia recent.  Per la 
memòria informativa, hem obtingut de nou totes les dades que descriurem a 
continuació i que prendrem com a dimensions de referència per a les futures 
decisions. 
 
Quadre. 6.2. Quadre classificació del sòl segons NSP de Copons 1996. 
 
Total superfície municipi m2

Règim del sòl

Superfície sòl urbà 113.559,11 m2 104.285,61 m2 7.617,00 m2 1.656,50 m2

Superfície sòl urbanitzable 51.052,20 m2 51.052,20 m2 0,00 m2 0,00 m2

Residencial (Hort d'en Sala) 25.000,00 m2

Industrial ( zona 11i ) 20.860,00 m2

Totals 164.611,31 m2 155.337,81 m2 7.617,00 m2 1.656,50 m2

Sòl no urbanitzable m2

18.688.881,74

18.524.270,43

RoqueraTotal municipi Copons St. Pere Copons

 
Font: Elaboració pròpia  
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Mapa 1. Part del Mapa urbanístic de Catalunya.  
Delimitació del sòl urbà, i urbanitzable de Copons.  
Segons NSP de Copons 1996 
 

 
 
 
Els objectius d’ordenació que figuren en aquelles normes – punt 4 de la memòria – són 
aquest: 

1. Ajudar al creixement demogràfic de la localitat, a través de la promoció de la  
seva oferta de sòl residencial. 

2. Donar pautes per a les futures obres a realitzar en el municipi amb una 
normativa que permeti la seva millor conservació i manteniment. 

 
Pel que fa al sòl urbà es diferencien dos tipus, segons l’ús, si és residencial o 
industrial. A més del nucli principal de Copons, conté dos petits nuclis més classificats 
com a sòl urbà. Són el nucli de la Roquera situat al nord, molt proper a la part alta de 
Copons. I, Sant Pere de Copons, anomenat també com a Sant Pere de Comalats,  
queda més separat cap al nord del terme i connectat amb la carretera que va de 
Copons a Calaf. La previsió que fa el pla per aquest nuclis, és la conservació i el 
manteniment.  
 
El nucli de Copons, és el principal. On és concentren totes les possibilitats per a nous 
creixements. Es preveuen per al nucli dos tipus de sòl: per a usos residencials i per a 
usos industrials. 
 
 
 
 
Quadre. 6.3  Superfícies dels àmbits de sòl per urbanitzar. 
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Regulació de zones del sòl aptes per a urbanitzar
Zones subjecte a planejaments parcials
Arts. 86 - 103 Normes urbanístiques de les NN.SS Copons 1996

Superfície dels àmbits, zones i sistemes 

sòl residencial sòl industrial
11r 11i

Sistema viari -                    5.200,00          5.200,00          m2

Jardins urbans 2.500,00          -                    2.500,00          m2

Equipament colectiu 5.000,00          2.000,00          7.000,00          m2

Infraestructures tècniques -                    -                    -                    

Total superfície sistemes 7.500,00          7.200,00          14.700,00        m2

Total superfície zones 17.500,00        16.200,00        33.700,00        m2

Superfície àmbits 25.000,00        18.200,00        43.200,00        m2

TOTALSSistemes

 
Font: Elaboració pròpia  

 
Prenem com a referència les dimensions que ens fixen les Normes subsidiàries. Les 
dimensions que s’han mesurat en el procés d’estudi són molt similar. Ens resulten: que 
l’àmbit del sòl residencial (11r), té una dimensió de: 24.902’01 m2, i el de l’àmbit del 
sòl industrial (11i) és de: 17.980’37. molt similar a les dades que figuren en el 
document urbanístic tramitat.  
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6.3.- El sòl urbà del nucli de Copons segons Normes subsidiàries de 1996. 
 
El sòl urbà queda qualificat per les NSP de Copons 1996, com a zones que es poden 
agrupar de dues maneres diferents: amb la qualificació directe com a zona,  o una altra 
qualificació que necessita de posterior gestió urbanística.  
 
Quadre. 6.4  Sòl urbà amb qualificació directe 

Zones en sòl urbà residencial

7 Casc antic 27.349,17 m2 27.349,17 m2 0,00 m2

7a Casc antic. Conservació de l'edificació 2.425,69 m2 2.324,60 m2 101,09 m2

7g Casc antic. Garatge alineat a la carretera 706,52 m2 706,52 m2 0,00 m2

7c Casc antic. Sant Pere de Copons 1.403,77 m2 0,00 m2 1.403,77 m2

8 Verd privat protegit 13.011,72 m2 11.459,27 m2 1.552,45 m2

Total 44.896,87 m2 41.839,56 3.057,31

Zona en sòl urbà industrial

12 Indústria urbana 11.693,02 m2 11.693,02 m2

Total zones urbanes 56.589,89 m2 53.532,58 m2 3.057,31 m2

Total nuclis Copons St. Pere Copons

 
Font: Elaboració pròpia  
 
Quadre. 6.5  Sòl urbà amb qualificació sòl pendent de gestió urbanística derivada. 
 

Zones en sòl urbà pendents de gestió Dimensió del sector

9a.1 PE El Castell. 2.824,00 m2

9b PE Sector Riera Gran 4.700,00 m2

9c PE Sector La Pallissa 1.700,00 m2

Total sòl ús residencial 9.224,00 m2

10a PE Industrial. Semi-intensiva 8.906,37 m2

10b PE Industrial. Intensiva (50%) 2.263,95 m2

10c PE Industrial. Intensiva (40%) 1.554,10 m2

Total sòl ús industrial 12.724,42 m2

Total sòls pendent de gestió urbanística 21.948,42 m2

Sòl ús residencial

Sòl ús industrial

 
Font: Elaboració pròpia  
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6.4.- Els sistemes urbans segons Normes subsidiàries de Copons de 1996. 
 
La descripció dels sòls qualificats com a sistemes urbans viaris o equipaments es fa en 

el punt 4 de la memòria d’ordenació. Es defineixen els sistemes urbans aquells que, tot 

i essent de propietat i ús públic, garanteixen un adequat nivell de servei al conjunt de 

la localitat, de forma que la seva implantació generi efectes positius en el grau de 

benestar de la població. 

 
Es diferencien en quatre grups: 
 

• Clau 1. Sistema viari. Arts. 40 a 41 de Normes urbanístiques 
 
• Clau 2. Sistema de jardins urbans. Arts. 42 a 44 de Normes urbanístiques 

 
• Clau 3. Sistema d’equipaments col·lectius. Arts. 45 a 47 de Normes 

urbanístiques 
 
• Clau 4. Sistema d’infraestructures tècniques. Arts. 48 a 49 de Normes 

urbanístiques  
 
Pel càlcul dels estàndards urbanístics prendrem com a dada els 323 habitants del cens 
de: 1 de gener de 2014.  
 

Sistemes de jardins urbans
Normes subsidiaries de Copons 1996. Art. 42-44 normativa

Clau 2

Sòl urbà
Les dimensions són deduïdes de les mides reals dels terrenys

Ordre Dimensió (m2) Total
1 504,62           
2 Espai llindant a UA r9c 983,27           
3 Terrenys estorn riera Gran 1.891,90        
4 983,27           
5 909,00           

5.272,06        5.272,06    

En àmbits de gestió
6 715,20           

7 1.121,54        

1.836,74        1.836,74    

Denominació
Plaça Godó

Total sistema jardins urbans

UA r9a

Plaça Castell i marge carretera
Plaça rectoria

Total sistema jardins urbans

UA r 9c

 
 
Representen 16’32 m2 de jardí urbà existent / habitant, i 22’01 m2 / habitant, si 
s’incrementa amb el sòl que s’ha de reservar en els àmbits de gestió. 
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Les previsions per a sistemes de jardins urbans previstes en planejament pendent de 
gestionar, són: 
 

Ordre Dimensió (m2) Total

1 1.044,50        

2 965,10           

2.009,60        2.009,60    Total sistema de jardins urbans

Modificacions del planejament o plans derivats

Modif P NN.SS. Esglèsia

PE industrial UA. Sector 10

Denominació

 
 

Sòl apte per urbanitzar
Ordre Dimensió (m2) Total

1 2.500,00        
2 5.200,00        

7.700,00        7.700,00    

  16.818,40   

Total sistema de jardins urbans

TOTAL SISTEMES JARDINS URBANS ( M2 )

Denominació
SAU - PP-11r
SAU - PP-11i

 
 
 

El càlcul del sostre residencial potencial de tot el casc urbà ( zona 7 més la zona 7a 

per dues altures), és de: 55.144’26 m2st. L’estàndard urbanístic ens defineix que 

disposarem amb el planejament totalment executat de 30’49 m2 de zona verda per 

cada 100 m2 de sostre residencial. Aquest model es redueix a 12’89 m2 de zona 

verda per cada 100 m2 de sostre, si es calcula d’acord a l’art. 58.1.f  de la llei de 

l’urbanisme. Sobre la totalitat de zona verda disponible en aquest moment, es a dir, 

sense tenir en compte als sectors de desenvolupament urbanístic. La xifra  ens 

demana considerar el dimensionat del sistema de zona verda i jardins urbans., tot i 

que en el mateix article deslliure del seu compliment al municipis menors als 3.000 

habitants i  d’escassa complexitat urbanística. 
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Sistemes d'equipaments

Normes subsidiaries de Copons 1996. Arts. 45 - 47 de la normativa
Clau 3

Sòl urbà

Ordre Dimensió (m2) Total
1 escola 85,07             
2 casa consistorial 70,67             
3 esglèsia 717,01           
4 centre cívic 381,22           
5 zona esportiva 12.369,18      

13.623,15      13.623,15   

Ordre Sistema  (m2) Total
1 5.000,00        
2 2.000,00        

7.000,00        7.000,00     

Denominació

Denominació
SAU. PP - 11r

Sòl apte per urbanitzar

Total sistema d'equipaments

SAU. PP - 11i

Total sistema d'equipaments  

Sòl no urbanitzable

Ordre Dimensió (m2) Total

1 727,62           
2 6.427,87        

7.155,49        7.155,49     

TOTAL SISTEMA D'EQUIPAMENTS (m2) 29.456,13   

Total sistema d'equipaments

Denominació

Cementiri
Camp de futbol

 
Tenint present la superfície d’equipament, significa que l’estàndard és de: 16’32 m2 de 

sòl d’equipament per a cada habitant. 

 

Modificacions del planejament o planejament derivat.

Ordre Dimensió (m2) Total
1 1.692,20        

2 14,71 -            

1.677,49        1.677,49     Total sistema d'equipaments

Modifi P NN.SS esglèsia

Pla especial UA. Sector 10
Denominació
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Sistemes d'infraestructures tècniques
Normes subsidiaries de Copons 1996. Arts. 48 i 49 de la normativa
Clau 4

Sòl urbà
Ordre Dimensió (m2) Total

1 31,06
2 47,12
3 35,35
4 12,96

126,49 126,49       

Sòl no urbanitzable

Ordre Dimensió (m2) Total
1 1.954,88             
2 Bassa del mig. Petita edific 23,83                  

1.978,71             1.978,71    

TOTAL SISTEMA D'INFRAESTRUCTURA TÈCNIQUES (m2) 2.105,20    

Total sistema d'infraestructures

Total sistema d'infraestructures

Denominació

Denominació
Diposit aigua. Entorn cementiri.

C. Ramon Morera
Zona esportiva
Zona esportiva
Bàscula

 
 
 
 
Els sistemes urbans pendents d’incorporar pel desenvolupament urbanístic, són els 
que es descriuen en el dos quadres seguits. Es diferència segons si l’ús del sòl és: 
residencial o industrial. 
 
Quadre. 6.6  Sòl urbà amb qualificació de sòl pendent de gestió urbanística derivada 
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Reserva per a sistemes urbans vinculats a àmbits de gestió urbanística 
 

Sól urbà d'ús residencial 
            

Sistema  
Sectors ús residencial ( m2 ) 

Total 
el Castell riera Gran la Pallissa 

9a 9b 9c m2 

1 viari       564,80          940,00       1.504,80    

2 de jardins urbans 

      847,20   
      940,00   

   1.000,00   

    3.257,20   3 d'equipaments colectius  

4 d'infraestructures tècniques       470,00    

 
Total sistemes      1.412,00       2.350,00       1.000,00        4.762,00    m2 

Superfície total àmbit ( m2 )     3.370,00       4.700,00       1.700,00    
Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
Sòl urbà d'ús industrial

10a 10 b 10 c

1 viari

2 de jardins urbans

3 d'equipaments colectius

4 d'infraestructures tècniques

Total sistemes 6.680,00     1.250,00    2.160,00    10.090,00    m2

Superfície total àmbit ( m2 ) 16.700,00   2.500,00    3.600,00    

Reserva de sistemes en sòl urbà pendents de gestió urbanística. 14.852,00    m2

6.680,00     

1250
2160

10.090,00    

Sectors ús industrial ( m2 )
Sistema Total (m2)

 
 
Font: Elaboració pròpia  
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6.5.- L’habitatge previst en el planejament vigent. 
 
Es tracte de fer una estimació del potencial d’habitatge que hi ha disponible en el 
municipi atenent al vigent planejament urbanístic. Per aquest càlcul, un cop fetes les 
previsions de les actuals normes subsidiàries s’incorporen les modificacions puntuals 
del planejament general que s’han aprovat definitivament, més les previsions pel que 
fa l’habitatge del sector urbanitzable. 
 
Previsió d'habitatges
Estimació el·laborada amb dades del padró i les previsions de creixement segons Normes Subsidiàries vigents.

Tipus de sector o àmbit Referència
Dimensió àmbit 

(m2)
Densitat    

( hb / Ha )
Habitatges Habitants

Situació 2015 Padró 2015 171 330

el Castell PEU 06/03/2008 3.504,00          no consta
9 unif       

6 plurif
28

Riera Gran MPNS 15/05/2008

la Pallissa NN.SS. 1996 1.700,00          no consta 7 13

Hort Sala i riera Gran (Subnzble) MPNS 15/05/2008 30.450,00        45 137 257

St. Pere de Comalats MPNS 06/03/2007 1,984 m2s no consta 8 15

338 643

Quadre. Elaboració pròpia

Ambit incorporat al sector hort d'en Sala

Total estimació 

 
 
 
 
Pel que fa als habitatges que estan construïts a 2015, hem pres la dada que figura en 
el padró. Ben segur en les zones residencials de les normes es poden edificar de nou 
alguns habitatge més per edificació de solar. No gaires.  També, es podria incrementar 
aquesta xifra si es reforma les edificacions grans i es densifica més. No obstant, en els 
càlculs del potencial no hem tingut en compte aquestes apreciacions, per considerar 
que poden influenciar poc en les dades del conjunt de la població.  
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Quadre. 6.8 
Regulació de zones del sòl urbà
Zones subjecte a àrees de gestió urbanística

Arts. 50 - 85 Normes urbanístiques de les NN.SS Copons 1996

La regulació normativa de les zones: 9a, 9b, 9c, 10a,10b i 10c

Úsos residencials

Clau Denominació
Arts. 

Reguladors
Superfície 

àmbit
% cessions Cessions totals (m2)

Tipologia 
edif

Coeficient 
edificació

Índex net 
màx.

Ocupació 
màx.

Parcel·la 
mínima

vials 1071,16

ZV i eqpaments 715,20

20% vials 940 m2 vials
20% ZV i equipa 940 m2 equip

470 m2 compl

Úsos industrials

Clau Denominació
Arts. 

Reguladors
Superfície 

àmbit
% cessions Cessions totals (m2)

Tipologia 
edif

Coeficient 
edificació

Ocupació 
màx.

Semi intensiva       
Magatzem o indústria

40%

2160 m2s
Edificació 

entremitgere

 50% viari i ZV 

a) Industrial 2C; b) 
Magatzem; c) Habitatge 
unifamiliar en P1; d) 
Estació de servei i garatge

70 % parcella

a) Industrial 2C; b) 
Magatzem; c) Habitatge 
unifamiliar en P1; d) 
Estació de servei i garatge

50 % 
parcel·la

  16.700,00   

a) Industrial 2C; b) 
Magatzem; c) Habitatge 
unifamiliar en P1; d) 
Estació de servei i garatge

10a

10 b

10 c

0,42 
m2st/m2s

0,50 
m2st/m2s

0,60 
m2st/m2s

Edificació 
entremitgere

Edificació 
entremitgere

Usos admesos

    3.600,00   

1000

Habitatge 
unifamilar 

entremitgere
s

               1.250,00       2.500,00   

3370

1700

4700

Arts: 62, 70

Sector el Castell

Sector riera Gran

Sector la Pallissa

mínima 200 
m2 Facana 

8 m.
0,5 m2st/m2s 1 m2st/m2s

Arts: 71 i 76

Arts: 77 - 74 i 77 
- 79

Arts: 71-74, 80 - 
82

Intensiva

Intensiva

9a

9b

9c

Arts: 62, 68

Arts: 62, 69

 
Font: Elaboració pròpia  



POUM de Copons. Memòria avanç de pla 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats 74

Quadre. 6.9 

Regulació de zones del sòl urbà
Arts. 50 - 85 Normes urbanístiques de les NN.SS Copons 1996

Nom Tipus d'ordenació
Parcel·la 
mínima

Profunditat ARM
Nombre 
plantes

Ample 
mínim 

parcel·la
Voladius Coberta

Espais no 
edificables

Usos

Casc antic Alineació a vial Carrer > 5 m.

a) Hbtge unifamiliar i 
pluri b) Comercial PB; c) 
Oficines; d) Hoteler

Arts. 53 - 56 Substitució puntual V= 20 cm.
e) Educatiu; f) Sanitari - 
assistèncial;

Casc antic. Edifici protegit Alineació a vial Carrer < 5 m.
g) Socio - cultural;       h) 
Recreatiu; i) esportiu

Arts. 53 - 56 Protecció de l'edifici no permet
j) industrial, 1ª categoria, 
situació A

CA. Garatge directa Ctra.

Arts. 56.12

Verd privat protegit
Arts. 59 - 60

Indústria urbana
PB max. 16 
m.

a) industrial. Categoria 
2. Sit C; b) Magatzem

Arts. 83 - 85

Ppis max 12 
m.

c) Hbtge unifamiliar en 
P1; d) estació de servei i 
garatge

Clau

7

7a

7g

7

12 metres
Promig 

edificació 
entorn

max. 8 m. 3 metres

Sòl privat ajardinat 
d'interès per a l'entorn

Alineació a vial

70 m2

8

Pendent 
max. 25 %

Interior illa

12
Edificació 

entremitgeres
x max. 7'5 m. x

Baixos més 
2 plantes

Hbtatge 
unifamiliar 
<6 metres

> 6 metres 
hbtge 

plurifamiliar

x xx x

Cap ús urbanísticno es permet cap tipus d'edificació

x Garatgex x x x

 
 
Font: Elaboració pròpia  
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Sòl aptes per urbanitzar
La regulació normativa de les zones: 11r i 11i
Arts. 86 - 88 Normes urbanístiques de les NN.SS Copons 1996

Clau Denominació
Arts. 

Reguladors
Superfície 
àmbit (m2)

% cessions Cessions totals (m2)
Tipologia 

edif
Coeficient 
edificació

Sostre max.

5.000 m2 equipamnts
 2.500 m2 verd 

 5.200 m2 viari 
 2.000 m2 equip 

Densitat 

11r Arts: 86 - 88    25.000,00   
0,42 

m2st/m2s
10,500 m2

15 hbtge / Ha                 
Màxim 37 habitges

Zona de 
desenvolupament 

residencial unifamiliar 

11i
Zona de 

desenvolupament 
industrial

Arts: 86 - 88    18.200,00   10.920 m2 Parcel·la mínima 1.000 m2
 25 % vial i ap  
10 % sistemes 
equip 

Edificació 
aïllada

0,50 
m2st/m2s

 
 
 
 
 
 
Sòl aptes per urbanitzar
Quadre resum de la Modificació puntual de NN. SS. Àmbit d'actuació discontinu. Hort d'en Sala i riera Gran. DOGC 15/05/2008

Clau Denominació
Arts. 

Reguladors
Superfície 
àmbit (m2)

% cessions Cessions totals (m2)
Tipologia 

edif
Coeficient 
edificació

Sostre max.

Hort d'en Sala 49'10 % públic 5.475 m2 equipamnts 15,225 m2st

Riera Gran 14.960 m2
 6,085 m2 verd   
3,400 m2 viari 

3,045 m2st 
HPO

Densitat 

MPNS
Art. 1.6 de la 
Modificació

   30.450,00   
Habitatge 

unifamiliar i 
plurifamiliar

0,50 
m2st/m2s

45 hbtge / Ha                 
Màxim 137 habitges
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6.6.- Els sols de sistemes previst en sols urbanitzables. 
 
Els sistemes urbans pendents per la gestió del sòl apte per a urbanitzar, segons el  
planejament general de Copons de 1996, en el que es defineixen dos àmbits per a 
nous creixements. Un àmbit és previst per a usos residencials i queda situat a llevant, 
entre la riera de Sant Pere i l’antiga carretera cap a Veciana. L’altre àmbit reservat a 
usos industrials és situa al sud del poble. Proper a la llera de la riera contraria al nucli 
urbà. 
 
Les previsions per a sistemes són: 
 
Quadre. 6.7 Els sistemes urbans en els sols aptes per a urbanitzar. 

Regulació de zones del sòl aptes per a urbanitzar
Zones subjecte a planejaments parcials
Arts. 86 - 103 Normes urbanístiques de les NN.SS Copons 1996

Superfície dels àmbits, zones i sistemes 

sòl residencial sòl industrial
11r 11i

Sistema viari -                    5.200,00          5.200,00          m2

Jardins urbans 2.500,00          -                    2.500,00          m2

Equipament colectiu 5.000,00          2.000,00          7.000,00          m2

Infraestructures tècniques -                    -                    -                    

Total superfície sistemes 7.500,00          7.200,00          14.700,00        m2

Total superfície zones 17.500,00        16.200,00        33.700,00        m2

Superfície àmbits
25.000,00        18.200,00        43.200,00        m2

TOTALSSistemes
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6.7.- La normativa de les Normes subsidiàries. 
 
Del punt de vista de la gestió municipal de llicències d’obres, considerem per a cada 
zona, que: 
 
Clau 7.- En termes generals, la normativa d’edificació específica a aquesta clau es 
bastant adequada al tipus de llicencies que se solen atorgar. No ha generat grans 
problemes alhora de tramitar les llicències, ni alhora de permetre reformes en les 
edificacions. 
 
No obstant, a la vista del nivell del patrimoni es fa necessari que la normativa del 
planejament i les ordenances d’edificació promoguin un adequat procés d’atorgament 
de la llicencia d’obra amb l’objectiu de fomentar el manteniment del patrimoni històric. 
Cal disposar de mès detall en aspectes, com: crometria, colors, tipus de materials i 
acabats, per tal d’assegurar encara més el manteniment del centre. 
 
Proposem subdividir la actual clau 7 en diferents subclaus que responguin a 
condicions homogènies diferents. 
 
Pel que fa a la delimitació de les alçades reguladores, el sistema actual de l’alçada  
mitja amb les altures col·lindants ha portat a interpretacions dubtoses i en alguns 
casos subjectives. Es proposa definir una alçada fixa amb un numero de plantes 
permeses. 
 
Clau 7a.- Fer la delimitació més concreta de la Clau 7a i incloure edificacions que avui 
dia no hi son incloses com per exemple podria ser l’edifici de l’antiga fàbrica al carrer 
del Raval. Definir millor el límit del fons de parcel·la. 
 
Clau 8.- Verd privat protegit.- Es considera una clau necessària que ha donat en 
general bons resultats per tal d’evitar construccions que alterarien les condicions 
històriques del carrer.  Es proposa detallar més la possible pavimentació de l’espai  
lliure privat. Permetre-ho en un part no crearia distorsió. Hi ha hagut alguna demanda 
de ciutadans que demanen fer una vorera o mica de terrassa davant de l’edificació. 
 
Clau 12.- En general clau mal redactada que no ha aportat solucions. Cal dir que quasi 
totes les zones d'aquesta clau, s’hauran de plantejar de nou, tant a nivell d’usos 
permesos com d’edificabilitats màximes. 
 
Clau 21h horts urbans.- Clau d’un àmbit molt interessant que ha permès el 
manteniment d'una zona d’alt valor agrícola pel municipi. Caldria unificar criteris del 
tipus de construcció, de tipologia de murs, de tipologia de tanques... Caldria consolidar 
el seu caràcter de zona d’especial protecció i analitzar la continuïtat o no de la 
possibilitat de l’augment d’edificabilitat que ara es permesa. 
Cal delimitar l’àmbit segons la situació actual i, per tant caldrà incorporar les àrees que 
ara queden fora d'aquesta clau. 



POUM de Copons. Memòria avanç de pla 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats 78

6.8.- La gestió del planejament urbanístic.  Les modificacions puntuals de les 
Normes subsidiàries. 
 
Les Normes subsidiàries de Copons de 1996, s’han modificat a través de sis  
expedients de modificació puntual de normes i quatre de plans especial urbanístics.  
Veure quadre de l’apartat 1 d’aquest mateix capítol. 
 
Algunes d’aquestes modificacions són de poca transcendència a nivell general. 
Afecten a part del sòl no urbanitzable, ja sigui per qualificar unes zones per activitats 
agrícoles, per la ubicació d’una activitat de circ, o la implantació de molins eòlics. De 
les modificacions que han variat de manera més remarcable, citarem: 
 
• Modificació puntual de normes de planejament a l’entorn de l’església. 

DOGC 25/01/2005 
Consideració de l’espai d’equipament al voltant de l’església i la rectoria. És 
qualifica el sòl de la rectoria com a sistema urbà d’equipament. 

 
• Modificació puntual de normes de planejament del nucli urbà de Sant Pere de 

Copons o de Comalats. 
DOGC 06/03/2007 
Es defineixen els àmbits de protecció de l’església de Sant Pere i es modifiquen 
els possibles nous creixements residencials. 

 
• Modificació puntual de normes de planejament a l’àmbit de la unitat d’actuació el 

Castell. 
DOGC 22/01/2007 
Petita ampliació de l’àmbit per incorporar el solar  d’una antiga casa enderrocada. 
 
Pla especial urbanístic residencial de la subzona 9a, sector el Castell 
DOGC 06/03/2008 
Es redacta, per desenvolupar el pla en compliment de les Normes urbanístiques. 

 
• Modificació puntual de normes de planejament a l’àmbit de l’hort d’en Sala i riera 

Gran. 
DOGC 15/05/2008 
 

• Pla especial de la unitat d’actuació industrial 10a 
DOGC 15/12/2006 
Es redacta, per desenvolupar el pla en compliment de les Normes urbanístiques. 
 

De les tramitacions urbanístiques gestionades en el procés de vigència de les Normes 
Subsidiàries, dos tràmits fan referència a millores definides en la ordenació a l’entorn 
d’edificis del patrimoni arquitectònic local. Un, es concreta l’àmbit de l’església 
parroquial i la rectoria definint les classificacions com edificis d’equipaments. L’altre, 
als entorns residencials de l’església d’orígens romànics de Sant Pere de Copons. 
 
Un dels objectius de les Normes Subsidiàries respecte al desenvolupament residencial 
va ser la reserva de sòl per a la construcció d’habitatges nous. Amb aquest objectiu es 
van tramitar una modificació puntual de normes i un pla especial urbanístic que 
determinava les construccions i cessions per a 15 habitatges en el històric turó de 
l’interior del nucli de població. Aquest pla derivat definia les cessions de sòl públic, la 
urbanització  necessària, i la ordenació de d’un conjunt de 9 habitatges unifamiliars 
entre parets mitgeres i un edifici en bloc de planta baixa dues plantes pis, per a 6 
habitatges més. 
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La tercera gestió urbanística per a la promoció d’habitatges va ser la modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de 1996 en els àmbits anomenats de l’hort d’en 
Sala i de la riera Gran. Amb aquest tràmit es vinculen en un mateix procés de gestió  
els dos àmbits independents, per tal de concentrar tots els terrenys de cessió i 
equipaments en el solar proper a la riera Gran. En aquest procés de modificació 
puntual del planejament general es va modificar la densitat d’habitatge. Va augmentar-
ne la densitat de 15 a 45 hb/Ha, que va comportar la previsió de  construcció de 137 
nous habitatges. Xifra que és més del dobla del padró d’habitatges actual. 
 
Les modificacions puntuals de les normes i la tramitació de plans especials aprovats 
definitivament són resultat de demandes puntuals que no s’han materialitzat en 
inversions immobiliàries capaces de transformar i renovar el parc d’habitatge. En 
aquests moments, la crisi econòmica i de l’habitatge en la que estem immersos ha 
acabat de fer més complexa la situació. 
 
La darrera tramitació urbanística va ser de caire industrial. Es va desenvolupar un pla 
especial per definir les prescripcions per a la instal·lació d’una industria. El pla descriu 
els paràmetres edificatòries i les càrregues urbanístiques vinculades. 
 
 
 
6.9.- Regulació urbanística del sòl no urbanitzable. 
 
Les Normes Subsidiàries de Copons de 1996 regulen aquests sòls en els articles: del 
104 al 121 de la Normativa urbanística de les NNSS de Copons de 1996. 
 
Es qualifiquen cinc tipus de zones diferents: 
 

Zona de valor agrícola. ( Zona 21 ). Comprèn  els sòls sotmesos a processos 
de producció agrícola. Queden regulat en els articles: 109 al 112 de la 
normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Copons. 
 
Zona de valor agrícola. Horts familiar.  ( Zona 21 H ). Es defineix així, a l’espai 
d’horts familiars delimitat per la riera Gran i la part posterior de les finques dels 
carrers: Sant Magí, Raval i plaça R. Godó. Queden regulat en l’article: 113 de la 
normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Copons 
 
Zona forestal. ( Zona 22 ).  Definició que incorpora a tots els sòls amb 
vegetació arbòria. Queden regulat en els articles: 114 al 116 de la normativa 
urbanística de les Normes Subsidiàries de Copons  
 
Zona de protecció natural, paisatgística i patrimonial ( Zona 23 ) Comprès a tots 
el sòls que gaudeixin de les condicions per a ser considerats de valor natural, 
paisatgístic o patrimonials. Queden regulat en els articles: 117 al 119 de la 
normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Copons. 

 
Zona de protecció i servitud. ( Zona 24 ) Correspon als sòls que tenen la 
finalitat de protegir la vialitat, les lleres i les servituds que se’n derivin. Queden 
regulat en els articles: 120 al 121 de la normativa urbanística de les Normes 
Subsidiàries de Copons. 

 
 
En la plana següent, s’ha incorporat un quadre que sintetitza de manera ràpida i 
concisa la regulació dels usos i  de cadascuna de les zones. 
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Quadre de síntesi de la regulació de les zones del sòl no urbanitzable que figura en la Normativa urbanística vigent. 
 

Arts. 104 - 121 Normes urbanístiques de les NN.SS Copons 1996
La regulació normativa de les zones: 21, 21h, 22, 23, 24

Clau Denominació Arts. Reguladors Definició Usos admesos Edificacions Usos prohibits

Agrícola en la modalitat de: granja, caseta 
d'eines i cobert.

Habitatge rural

Permet l'ampliació d'un 10% de 
les edificacions existents

No permet la divisió parcel·laria

Prohibides edificacions
No podran dedicar-se a usos que impliquin 
la transformació del seu destí o naturalesa 
forestal

No poden ser edificats
Cap construcció, ni cobert en una 
amplada de 15 m de les rieres  

24

De valor agrícola

Valor agrícola. Horts 
familiars

Àrea forestal

Protecció natural, 
paisatgística i 

patrimonial

Zona de protecció i 
servitud. Lliure 

permanent

21

21 h

22

23

Arts. 120 - 121

Seran els sòls sotmesos a processos de 
producció agrícola

Seran els sòls amb vegetació arbória

Seran els sols als quals es valorin per les 
condicions naturals, paisatgístiques o 
patrimonials

Comprén el conjunt d'horts entre la part 
posterior de les finques del carrers: St. 
Magí, plaça R.Godó, Raval, i riera Gran

Són els sòls qualificats amb finalitats: 
protecció de la vialitat, lleres públiques de 
torrents i rieres i els espais afectats pel 
pas de línies elèctriques.

Arts. 109 - 112

Art, 113

Arts. 114 - 116

Arts. 117 - 119

Es podran autoritzar instal·lacions 
provisionals agropecuàries o forestals 

sempre que no impliquin o possibilitin el 
seu ús com a habitatge.

Regula les instal·lacions 
agrícoles i ramaderes: granges, 
magatzems agrícoles i coberts.

Prohibit l'ús extractiu i tales d'arbres 
que no responguin a explotacions 
forestals

Nomès podran autoritzar activitats i 
instal·lacions relacionades amb el valor a 
protegir
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6.10.- Les llicencies municipals d’obres i d’activitats  
 
Disposem d’informació sobre la naturalesa de les llicencies dels cinc darrers anys.  Del 
2011 al 2015. Inclou dades fins al mes d’octubre de 2015. Les llicencies que s’han 
anat sol·licitant es refereixen a obres a la via pública i de manteniment i conservació 
d’edificacions: reparacions menors que no afecten a l’estructura i responen a petites 
obres de manteniment i conservació dels edificis. De les quatre llicencies per a obres 
que afecten a l’estructura, les qualificades com a obres majors, dues són de 
reparacions de coberta i solament dues en gairebé cinc anys són per a la nova 
edificació d’una construcció entre parets mitgeres i d’un garatge. 
 

LLICENCIES D'OBRES 2011 - 2015
Dades: Ajuntament de Copons

Any Nombre total Obres majors Altres obres

2011 20 2 18

2012 19 0 19

2013 33 2 31

2014 27 0 27

2015/10m 32 0 32
 

 
 
 
 
 

RESUM: 
 
• Es disposa de la dimensió adequada dels sistemes d’equipaments i 

d’espais públics per a satisfer a les necessitats que demana la població. 
• S’ha de permetre i possibilitar creixements urbanístics en nous habitatges. 

No obstant, han de ser proporcionats a la dinàmica del municipi. 
Operacions immobiliàries com les de l’hort d’en Sala són d’una dimensió 
que sobrepassa la capacitat inversora privada del municipi. Han de ser  
menors o fer possible l’execució en diferents etapes. 

• La gestió de llicències d’obres en els darrers anys s’ha concentrat en les 
llicencies d’obres menors per a la reforma d’habitatges. S’han fet molt 
poques obres noves o de gran restauració. 

• Les normatives urbanístiques i ordenances d’edificació de les NN.SS. de 
Copons no donen pautes per una adequada intervenció en el patrimoni 
històric construït. Definir millor les alçades reguladores i els materials 
d’acabat no permesos. 

• La concentració de l’espai industrial al sud de la població comporta la 
necessitat d’augmentar les condicions d’accessibilitat de vehicles de gran 
tonatge. L’accés per al nucli genera conflictes amb la dimensió dels 
carrers existents i el pas sobre la riera. Si s’escull la connexió directa a 
carretera, necessita una important inversió al haver de condicionar  
l’amplada de la calçada per a dos vehicles pesants en doble sentit.  

• Pel que fa a la bona qualitat dels equipaments, per a fixar a la població de 
famílies joves es fa necessari disposar d’un edifici escolar en millors 
condicions que les actuals. 

• Per fomentar noves construccions en edificis amb necessitats de 
rehabilitació, cal aportar estímuls a la conservació del patrimoni construït. 
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7 Descripció del sòl lliure 
 

 
 
 
 
7.1.- Consideracions generals 
 
La dimensió del sòl lliure del terme municipal de Copons és una mica més de 23 Ha.  
Per a la redacció d’aquest capítol a més de les fonts d’anàlisi pròpies, ens recolzarem 
en dos documents més que han estat redactats per diferents serveis de la Diputació de 
Barcelona. El primer d’aquests estudis, és el treball redactat expressament per a 
complementar els coneixements sobre l’espai lliure, i es tracta de “Diagnosis dels 
espais lliures de Copons” que ha redactat: l’Oficina tècnica de planificació i anàlisi del 
territori, a petició de l’Ajuntament de Copons.  El segon estudi, és el “Mapa del 
patrimoni cultural de Copons, redactat per: l’Oficina del patrimoni cultural,  també amb 
la participació de l’ajuntament de Copons  
 
 
Mapa 7.1 Relleu de part de la comarca de l’Anoia 
Geografia comarcal de Catalunya. Detall 

 
La topografia del terreny del 
terme és molt accidentada . El 
punts alts és situen a les serres 
de Rubió (681 m ) i dels Vinyals ( 
661 m ). Les terres més baixes 
són  drenades per la riera Gran i 
la de Sant Pere, que tot just 
formen l’aiguabarreig de la 
capçalera del riu Anoia. Els 
cursos fluvials comuniquen els 
altiplans de Calaf ( 700 m ) amb 
la sortida cap a la Conca 
d’Òdena ( 400 m) situada al S de 
la vila.  El territori és una conca 
descendent afaiçonada pels 
corrents d’aigua. 
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7.2.- Els espais lliures de Copons 
 
El document: “Diagnosi dels espais lliures de Copons”  ha estat redactat per Meritxell 
Margall, ambientòloga i Jordi Miralles, biòleg; sota la direcció de Carles Castell, cap de 
l’Oficina tècnica de planificació territorial. L’objectiu que es planteja és el de disposar 
de l’àmplia i extensa informació que s’obté del Sistema d’Informació Territorial de la 
Xarxa d’Espais Lliures, ( en endavant SITXELL ) d’una manera el més entenedora 
possible. Incorporant en el document, a més de la lògica voluntat de conservació dels 
espais naturals ja protegits, la tesi sobre la necessitat d’abordar l’ordenació, 
valorització i protecció del territori com a sistema d’espais naturals. 
 
Una de les interessants aportacions del citat estudi, és l’evolució del tipus de cobertes 
del sòl. A través de la informació dels diferents anys poden establir quina és la 
tendència en l’ocupació de les diferents cobertes. Les dades que es descriuen en la 
plana 4 de la memòria, són: 
 

 
Pel que fa al bosc, com es percep, hi ha poca variació de la zona de bosc clar i dens 
entre els anys 1956 i 2009. Es passa d’una major ocupació de 586’45 Ha ( 31’37%) a 
648’33 Ha (34’69%). En sentit contrari, l’abandonament de l’espai agrícola ha tingut 
una repercussió de menys del 20%. El conreu entre aquests anys es redueix : del 
52’65  al 35’59 % i augmentant  els sòls improductius i els matollars. 
 
Aquestes dades ens mostren que la tendència és augmentar la superfície d’ocupació 
del bosc, de matollar i els sòls improductius, a càrrec de disminuir  les superfícies de 
conreus. 



POUM de Copons. Memòria avanç de pla 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats 85

 
La Unió Europea a través d’una Comunicació, va adoptar a l’any 2011 una estratègia 
per a protegir i millorar la biodiversitat a Europa fins a l’any 2010. Es tracta de: 
“Estratègia de la UE sobre la biodiversitat hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital 
natural. COM 2011/244”. Entre sis objectius que es defineixen, el segon es refereix al 
“Manteniment i restauració dels ecosistemes i el seus serveis” Al 2013, i com a 
desenvolupament del mandat anterior, va desenvolupar una nova comunicació: 
“Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa. COM 2013/249”.  
 
La infraestructura verda s’entén com una xarxa de zones naturals i semi naturals i 
d’altres elements ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i 
gestionada per a la prestació d’una extensa gama de serveis ecosistèmics, per a 
millorar el benestar de les persones. 
 
A  més dels valors intrínsecs vinculats als hàbitats o a la biodiversitat, la infraestructura 
verda aporta nombrosos beneficis. Entre aquest serveis assenyalem des del 
subministrament d’aliments, d’aigua i de combustible, fins a la protecció davant dels 
riscs naturals, la disposició d’espais per a l’esport, la salut, el lleure, l’educació i el 
gaudi del paisatge.  
 
Mapa 7.2 Infraestructura verda. Estudi OPAT. Diba. 

 
 
 
 
 
 
En el plànol, es delimiten els punts de major interès de tot el terme de Copons, per la 
confluència de les zones de conservació amb les zones d’ús públic preferent, es 
concentren linealment seguint el curs de les dues rieres: la de Sant Pere i la riera 
Gran. Formant amb  la capçalera del riu Anoia zones de gran interès ambiental. 
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Mapa 7.3 Valor botànic dels hàbitats. 2013. Estudi OPAT. Diba. 

 
 

 
 
 
 
 

Els hàbitats més ben valorats són els espais senyalats amb color marró més intens en 
el mapa anterior es pot veure que els entorns de l’agrupació urbana de Copons, tenen 
un valor de 5. El màxim valor botànic dels hàbitats, de 7  a 10,  es concentren en els 
cursos fluvials de les rieres Gran i Sant Pere. Espais que són coincidents amb les 
zones de biodiversitat  i d’ús públic preferent assenyalats en el mapa 7.2 
Infraestructura verda. 
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Recomanacions per a la Zona de protecció de la biodiversitat i el patrimoni 
natural 
 
 
Foto.  Gorg del Nafre 

 
 
Propostes 
 
 
• Caldria contemplar  el tram de la riera de Sant Pere, entre l’entrada del poble i el 

pont de Mas Arnau com un tram de protecció especial en l’ordenament municipal. 
 
• Caldria que els hàbitats de pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 

dels Prepirineus i del territori auso-segàrric fossin reconeguts com àrees de 
conservació prioritària per al terme. El mateix criteri o categoria urbanística caldria 
aplicar-la als polígons que contenen rouredes de roure valencià (Quercus faginea 
o híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa (i de terra baixa). 

 
• Identificar com una àrea d’especial conservació per a la fauna mediterrània les 

àrees de matollars que presenten unes característiques similars a les de les 
praderies. Aquests matollars constitueixen una singularitat biològica enmig d’un 
paisatge fet de conreus i àrees forestals. Són especialment, remarcables els dels 
voltants del pi del Quildo i els de sota el turó de l’Arnau. 
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Recomanacions per a la zona de protecció del paisatge agroforestal 
 

 

 

Propostes: 

• El paisatge agrari dels conreus de cereals de secà constitueix una particularitat 
del terme. Tanmateix, és evident que es tracta d’un aprofitament sotmès a les 
fluctuacions econòmiques del mercat i que cal alternar amb conreus de 
lleguminoses (pèsol, etc.) per evitar l’esgotament de la fertilitat del sòl. La fragilitat 
del paisatge agrari és doncs una variable que cal considerar i, per tant, establir 
sistemes que evitin l’abandonament de feixes i la conversió en bosquines que 
incrementen el risc d’incendis. En aquest sentit es pot regular en positiu facilitar la 
roturació d’antics terrenys de conreus que hagin iniciat un procés de regeneració 
forestal per abandonament. 

• Atorgar una qualificació urbanística als actuals conreus llenyosos de secà per tal 
de conservar aquests ambients d’interès paisatgístic i ambiental, que milloren la 
qualitat paisatgística del municipi.  

• Potenciar el conreu de cereals de major valor comercial i amb criteris d’agricultura 
ecològica per garantir la continuïtat de la superfície agrícola. 

• Establir una normativa que faciliti el desenvolupament de determinades activitats 
complementàries a l’agrícola com són els coberts per a emmagatzemar la palla o 
edificis complementaris per a l’allotjament rural, i d’aquesta manera incrementar 
els ingressos i evitar l’abandonament de la pagesia. La proximitat d’aquesta zona 
a l’àrea metropolitana de Barcelona la fa ideal per a escapades de cap de 
setmana per conèixer el món dels molins, la natura fluvial i els productes de la 
terra. 
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• Aprovar una ordenança municipal que reguli estrictament la deposició de fangs de 
depuradora i compost de plantes de tractament de residus de la matèria orgànica 
d’acord amb la legislació estatal, però instant a que les deposicions es facin 
seguint un protocol de control tutelat per part de l’ajuntament. 

 

Bona part del terme no té ara mateix una vocació clara des del punt de vista ecològic 
i/o agrari. Són les zones en regeneració després de l’incendi i les àrees agrícoles 
abandonades que formen aquest mosaic de bosquines, brolles i prats sense uns valors 
naturals, productius o paisatgístics destacats. En aquest sentit, seria convenient, amb 
la informació del present informe i altra de més detall, fer un exercici d’anàlisi a partir 
de la potencialitat de cada àrea i planificar-la adequadament per afavorir els usos 
agrícoles, ramaders, forestals o de conservació que es defineixin en cada cas.  

A partir d’això, i en funció de cada zona caldria: 

 
• Afavorir la regeneració forestal de les àrees on es pugui establir un bosc ben 

estructurat i establir els elements de gestió forestal (plans tècnics) necessaris per 
assolir la millor estructura i composició de les masses i optimitzar els seus serveis 
ecosistèmics. 

• Recuperar conreus, sobretot llenyosos, en aquelles àrees on la potencialitat dels 
sòls i la rendibilitat econòmica ho faci possible. 

• Mantenir zones de prats i brolles baixes mitjançant la pastura extensiva, de 
manera que s’afavoreixin els seus valors naturals i es minimitzi el risc d’incendi. 

 
• Impulsar doncs, un pacte social amb els propietaris forestals per tal de 

consensuar uns criteris comuns de gestió dels boscos, especialment, aquells que 
es consideren “boscos antics”. Seria prioritari que l’ordenament urbanístic aportés 
instruments legals per fer propiciar que aquests boscos antics disposin del 
corresponent instrument d’ordenació forestal. Aquesta pràctica es podria també 
fer extensiva a la resta dels propietaris forestals del municipi. Recordem que la 
major part de les àrees boscoses, llevat d’algunes taques, son el resultat de la 
regeneració després de l’incendi de 1994. Aquesta desatenció en la gestió del 
bosc, en part per falta de rendibilitat social i econòmica, fa que s’incrementi el risc 
natural d’incendi forestal.  
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Recomanacions per a la zona d’ús públic i ecoturístic 
 

- Delimitar àrees actualment sense un ús agrícola definit com a reserva de sòl per a la 
horticultura de lleure destinada sobretot a les persones joves. Aquests terrenys que 
malgrat són privats es podria plantejar fórmules de gestió coordinades per l’ajuntament 
o amb el seu aval per facilitar aquest objectiu d’accés als joves per treballar la terra 
com activitat de lleure i suport a l’economia familiar. 
 
- Recollir i reconèixer l’activitat del Circ de Les Feixes, que és tot un referent en el món 
del circ i una de les poques instal·lacions estables del país, com a àrea d’equipament 
cultural d’interès municipal en l’ordenament municipal per tal de permetre que continuï 
sent un espai de referència en el mon del circ català.  
 
- Assenyalar i difondre els itineraris de passeig o de contacte amb la natura de la ribera 
fluvial de la riera de Sant Pere, l’itinerari del Pi del Quildo i l’itinerari del Morinyol – 
Gorg de Nafre. 
 
Foto. Pi del Quildo 
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7.3.- Regulació dels espais lliures en les Normes subsidiàries de Copons. 
 
Els espais lliures del terme queden classificats com a sòl no urbanitzable en les 
Normes Subsidiàries de Copons de 1996. Les prescripcions i la regulació d’aquest sòls 
queden descrites en els articles: 104 al 121 de la Normativa urbanística de les NNSS 
de Copons. 
 
Es qualifiquen cinc tipus de zones diferents: 
 

Zona de valor agrícola. ( Zona 21 ). Comprèn  els sòls sotmesos a processos 
de producció agrícola. Queden regulat en els articles: 109 al 112 de la 
normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Copons. 
 
Zona de valor agrícola. Horts familiar.  ( Zona 21 H ). Es defineix així, a l’espai 
d’horts familiars delimitat per la riera Gran i la part posterior de les finques dels 
carrers: Sant Magí, Raval i plaça R.Godó. Queden regulat en l’article: 113 de la 
normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Copons 
 
Zona forestal. ( Zona 22 ).  Definició que incorpora a tots els sòls amb 
vegetació arbòria. Queden regulat en els articles: 114 al 116 de la normativa 
urbanística de les Normes Subsidiàries de Copons  
 
Zona de protecció natural, paisatgística i patrimonial ( Zona 23 ) Comprès a tots 
el sòls que gaudeixin de les condicions per a ser considerats de valor natural, 
paisatgístic o patrimonials. Queden regulat en els articles: 117 al 119 de la 
normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Copons                                                          
 
Zona de protecció i servitud. ( Zona 24 ) Correspon als sòls que tenen la 
finalitat de protegir la vialitat, les lleres i les servituds que se’n derivin. Queden 
regulat en els articles: 120 al 121 de la normativa urbanística de les Normes 
Subsidiàries de Copons. 
 

 
En la plana següent, s’ha incorporat un quadre que sintetitza de manera ràpida i 
concisa la regulació dels usos i  de cadascuna de les zones. 
 
Com a valoració de les normes actuals, cal recordar que les normes subsidiàries 1996 
no són precises al delimitar les zones agrícoles i les zones forestals. 
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Quadre de síntesi de la regulació de les zones del sòl no urbanitzable que figura en la Normativa urbanística vigent. 
 

Arts. 104 - 121 Normes urbanístiques de les NN.SS Copons 1996
La regulació normativa de les zones: 21, 21h, 22, 23, 24

Clau Denominació Arts. Reguladors Definició Usos admesos Edificacions Usos prohibits

Agrícola en la modalitat de: granja, caseta 
d'eines i cobert.

Habitatge rural

Permet l'ampliació d'un 10% de 
les edificacions existents

No permet la divisió parcel·laria

Prohibides edificacions
No podran dedicar-se a usos que impliquin 
la transformació del seu destí o naturalesa 
forestal

No poden ser edificats
Cap construcció, ni cobert en una 
amplada de 15 m de les rieres  

24

De valor agrícola

Valor agrícola. Horts 
familiars

Àrea forestal

Protecció natural, 
paisatgística i 

patrimonial

Zona de protecció i 
servitud. Lliure 

permanent

21

21 h

22

23

Arts. 120 - 121

Seran els sòls sotmesos a processos de 
producció agrícola

Seran els sòls amb vegetació arbória

Seran els sols als quals es valorin per les 
condicions naturals, paisatgístiques o 
patrimonials

Comprén el conjunt d'horts entre la part 
posterior de les finques del carrers: St. 
Magí, plaça R.Godó, Raval, i riera Gran

Són els sòls qualificats amb finalitats: 
protecció de la vialitat, lleres públiques de 
torrents i rieres i els espais afectats pel 
pas de línies elèctriques.

Arts. 109 - 112

Art, 113

Arts. 114 - 116

Arts. 117 - 119

Es podran autoritzar instal·lacions 
provisionals agropecuàries o forestals 

sempre que no impliquin o possibilitin el 
seu ús com a habitatge.

Regula les instal·lacions 
agrícoles i ramaderes: granges, 
magatzems agrícoles i coberts.

Prohibit l'ús extractiu i tales d'arbres 
que no responguin a explotacions 
forestals

Nomès podran autoritzar activitats i 
instal·lacions relacionades amb el valor a 
protegir
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7.4.- Els espais obert amb interès pel seu patrimoni natural, arquitectònic i 
cultural. 
 
Per descriure aquest apartat ens basarem en la documentació disponible en l’estudi 
redactat a juliol de 2014, amb el títol: “Mapa del patrimoni cultural de Copons”  És un 
document gestionat per l’Ajuntament de Copons, amb el suport de l’Oficina del 
Patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona i que va ser redactat per Adriana 
Geladó Prat. 
 
En l’esmentat treball es reflexa que dintre el terme municipal no hi ha grans zones 
d’interès natural, en canvi,  si es disposa de petites zones amb un gran interès local. 
 
Elements d’interès del patrimoni natural 
 
 
Denominacio Fitxa Ubicacio 

FONT DEL JUNQUERET / FONT DEL JONQUERET 111 
Sant Pere de Copons-Escaleta 
de Sant Pere, 08289 

EL MORINYOL 187 
Al nord del nucli urbà de 
Copons, 08289 

GORG DE NAFRE 188 Obaga del Gil, 08289 

GORG DEL MIG / GORG DELS FRADRINS 189 Obaga del Gil, 08289 

GORG SALAT 190 Pla de les Vinyes, 08289 

COVA DEL LLOP 191 El Morinyol, 08289 

BALÇ DE LES FORQUES 192 
Serra del Balç de les Forques, 
08289 

RIERA GRAN 193 
Banda de ponent del terme 
municipal, 08289 

RIERA DE SANT PERE. Freixeneda 194 
Banda de llevant del terme 
municipal, 08289 

GORG DE CAL VILELLA 202 
Carretera BV-1005, km. 2, 
08289 

PI DEL QUILDO 195 Rasa del Castellà, 08289 

PI DE CAL CARDENYES 196 Pla del Batlle, 08289 

ALZINA DEL GUIX 197 
La Muntanya-Pla del Batlle, 
08289 

AMETLLER DELS VINYALS 198 Els Vinyals, 08289 
 
 
En el sòl lliure hi ha distribuïdes un conjunt de masies i cases rurals que s’han usat 
principalment com a habitatges i es compatibilitzen amb altres usos, que principalment 
són: de tipus agrícola o ramader. 
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Llistat de masies i cases rurals 
 
 
Denominacio Fitxa Ubicacio 

FÀBRICA DE CIMENT / EL CIMENT / LA 
CIMENTERA 52 Carretera BV-1005, km. 0,2,  

MOLÍ DELS NOCS / CAN NOCS / ELS NOCHS 59 Pla del Camp 

CAL SERILL / CAL CERILL 64 
Sant Pere de Copons-Plana de 
Comalats 

CAN BACARDIT 65 
Sant Pere de Copons-Plana de 
Comalats 

LA CASETA / CAL JOAN BOU 66 
Sant Pere de Copons-Plana de 
Comalats 

CAL REMIJOT 67 Sant Pere de Copons-Clot del Bisbe,  
CAL MARTÍ DE LA MUNTANYA / CAL MARTÍ 
DE LES DONES 68 

Sant Pere de Copons-Escaleta de 
Sant Pere 

MAS GELABERT / CAN GELABERT / EL 
GELABERT 69 Vinya del Sabater-Balç d'en Fitó 
MASIA TORRA DE LA MASIA / CAL TORRA DE 
LA MASIA 70 Camí del Torrent Boter 

MASIA DE CAL MANSET 72 Paratge de la Muntanya 

TORRE DELS HEREUS 73 Solà de la Torre 

CAL PONÇ / CAL PONS 74 Pla del Llobet 

CAL BASÍ 75 Pla del Llobet 

CAL BARGUÉS 76 Pla del Bargués, 27 

CA L'ARNAU / MAS ARNAU 77 Viladases-Camí de ca l'Arnau 

CAL SALVADORET / CAL MAURE 78 Viladases-Camí de Ca l'Arnau 

LA CASA NOVA 79 Viladases-Bosc de la Casa Nova 

CAL CARRERAS 80 Viladases-Serra dels Molls 

CAL FAVÓ 81 
Viladases-Camí del torrent de 
Viladases 

MAS LLORETÓ 82 Mas Lloretó-Camí de la Roda 

CAL QUETA 83 Serra de cal Queta-Camí ral de Calaf,  

LES VINYES 84 
Pla de les Vinyes-Carretera C-1412a, 
km. 54 

CAL CAPCIR 701  

CAL VILELLA 702  
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CA L'OLLER 703  

CASETA DEL SEC (Barraca) 704  

CAL CUBI 705  

CAN CLOSA 706  

CASA KATERIN 707  

GRANJA ALOHA 708  

CAL LUQUE 709  

CAL LOBATO 710  

CAL DOMENECH 711   
 
 
 
Del punt de vista arquitectònic, es relacionen un conjunt de construccions auxiliars a 
l’activitat agrícola que tenen interès des del punt de vista tradicional i artesanal. Són 
les construccions de tipus menors com: parets de pedra seca, barraques, marges o 
bancals per a la construcció de murs.  
 
 
 
 
Denominació Fitxa Ubicació Tipologia Inventari 

Edificis recollits a l'inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat i a la base de 
l'inventari de patrimoni cultural de Diputació de Barcelona 

MOLÍ DE DALT / MOLÍ DEL COMÚ 
/ MOLÍ DE LA VILA 53 

Camí de les Basses-Camí 
de la Perera, 08289 Edifici 

IPA 
26423 

MOLÍ DEL MIG / MOLÍ DEL 
CASTELL / MOLÍ DEL CARLÀ / 
MOLÍ DELS CARBONELL 54 Camí de les Basses, 08289 Edifici 

IPA 
26422 

MOLÍ DEL VILELLA / CAL 
VILELLA 56 

Carretera BV-1005, km. 2, 
08289 Edifici 

IPA 
26420 

MOLÍ DE CAL TORRA DE LA 
MASIA / MOLÍ TORRE DE LA 
MASIA 57 

Carretera BV-1005, km. 1,8, 
08289 Edifici 

IPA 
26425 

MOLÍ DEL GELABERT 58 
Mas Gelabert-Balç d'en Fitó, 
08289 Edifici 

IPA 
26424 

CEMENTIRI 88 
Extrem sud-oest del 
Morinyol, 08289 Edifici   

          
 

Edificis recollits a la base de l'inventari de patrimoni cultural de Diputació de Barcelona.  
 
 

Llistat d’altres construccions que també tenen un interès patrimonial. 
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CAL TRESÓ 85 
Clot del Morinyol-Carretera 
C-1412z, 08289 Edifici  

BARRACA DEL PLA DEL BATLLE 
1 219 Pla del Batlle, 08289 Edifici  
BARRACA DEL CAMÍ DE CAL 
GARSA 220  Edifici  
BARRACA DEL CORRAL DEL 
GENERAL 221  Edifici  
BARRACA DEL MEU PAU 222 Serra dels Molls, 08289 Edifici  

BARRACA DE LA FONT DEL 
JUNQUERET / JONQUERET 224 

Sant Pere de Copons-
Escaleta de Sant Pere, 
08289 Edifici  

BARRACA DE LA FONT DE LA 
BONAMOSSA 225  Edifici  
BARRACA DE LA GRANJA MAS 226  Edifici  
BARRACA DE L'ALZINA DEL 
GUIX 227  Edifici  
BARRACA DE L'HORT D'EN SALA 
1 228  Edifici  
BARRACA DEL BALÇ DE LES 
FORQUES 3 229  Edifici  
BARRACA DEL CORRAL DEL 
CABEÇA 230  Edifici  
BARRACA DEL PLA DE LES 
VINYES 2 231  Edifici  
BARRACA DEL PLA DEL BATLLE 
7 232  Edifici  
BARRACA PROP DE CAL 
MANSET 2 233  Edifici  
BARRACA DE LA SERRA DELS 
MOLLS 234  Edifici  
BARRACA D'UN VESSANT DE LA 
CARRETERA C-1412, KM. 50 235  Edifici  
BARRACA DE LA VINYA DEL 
SABATER 236 Vinya del Sabater, 08289 Edifici  
BARRACA DE L'HORT D'EN SALA 
2 237  Edifici  
BARRACA DE L'HORT D'EN SALA 
3 238  Edifici  
BARRACA DEL CAMÍ DE SANT 
PERE 3 239  Edifici  
BARRACA DEL MORINYOL 1 240  Edifici  
BARRACA DEL MORINYOL 2 241  Edifici  
BARRACA DEL PONT DE SANT 
PERE 2 242  Edifici  
BARRACA DELS NOCS 243  Edifici  
BARRACA DELS VINYALS 244  Edifici  
BARRACA SOTA EL CAMP DEL 
XUCLAMEL 245  Edifici  
BARRACA DEL TURÓ DE CA 
L'ARNAU 1 246 

Camí de Sant Gabriel, 
08289 Edifici  

BARRACA DEL TURÓ DE CA 
L'ARNAU 2 247  Edifici  
BARRACA PROP DE CAL 
MANSET 1 248  Edifici  
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BARRACA DE LA FONT DE CAL 
CARRERAS 249  Edifici  
BARRACA DE LA FONT D'EN 
DÍGOL 250  Edifici  
BARRACA DEL PLA DEL BATLLE 
5 251  Edifici  
BARRACA DEL PLA DEL BATLLE 
6 252  Edifici  
BARRACA DE LA MUNTANYA 1 253  Edifici  
BARRACA DE L'HORT DE CAL 
MANSET 254  Edifici  
BARRACA DEL CAMÍ DE LA 
CASA NOVA 1 255  Edifici  
BARRACA DEL CAMÍ DE LA 
CASA NOVA 2 256  Edifici  
BARRACA DEL CAMÍ DEL PLA 
DE SANT GREGORI 257  Edifici  
BARRACA DEL CORRAL DEL 
BEP 258  Edifici  

BARRACA DE LA RASA DEL BEL 259 
Tram inicial de la rasa del 
Bel, 08289 Edifici  

BARRACA DE LA CARRETERA C-
1412, KM. 50 260  Edifici  
BARRACA DE CAL CARDENYES 261  Edifici  
BARRACA DE LA MUNTANYA 2 262  Edifici  
BARRACA DEL BALÇ DE LES 
FORQUES 1 263  Edifici  
BARRACA DEL BALÇ DE LES 
FORQUES 2 264  Edifici  
BARRACA DEL BALÇ DE LES 
FORQUES 4 265  Edifici  
BARRACA DEL CAMÍ DE SANT 
PERE 1 266  Edifici  
BARRACA DEL CAMÍ DE SANT 
PERE 2 267  Edifici  
BARRACA DEL CLOT DE LA 
GUINARDERA 268  Edifici  
BARRACA PROP DEL GORG 
SALAT 1 269  Edifici  
BARRACA PROP DEL GORG 
SALAT 2 270  Edifici  
BARRACA DEL GUDAYOL 271  Edifici  
BARRACA DEL MORINYOL 3 272  Edifici  
BARRACA DEL PLA DE LES 
VINYES 1 273  Edifici  
BARRACA DEL PLA DEL BATLLE 
2 274  Edifici  
BARRACA DEL PLA DEL BATLLE 
3 275  Edifici  
BARRACA DEL PLA DEL BATLLE 
4 276  Edifici  
BARRACA DEL PONT DE SANT 
PERE 1 277  Edifici  
BARRACA D'EN PAU VINELLA 278  Edifici  
BARRACA PROP DE CAL QUETA 279  Edifici  
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BARRACA PROP DEL COLL DE 
PAL 280  Edifici  
BARRACA PROP DEL CORRAL 
D'EN CABEÇA 281  Edifici  
BARRACA SOTA EL BALÇ DE 
LES FORQUES 282  Edifici  
BARRAQUES DEL PINYONER 283   Edifici   
        

Conjunts arquitectònics 

NUCLI DE SANT PERE DE 
COPONS O COMALATS 86 Sant Pere de Copons, 08289 

Conjunt 
arquitectònic  

RACÓ DE SANT JOAN 87 
Carrer d'Àngel Guimerà-
plaça Ramon Godó, 08289 

Conjunt 
arquitectònic   

        
Elements arquitectònics 

CREU DE TERME 89 Carrer de Vilanova, 3, 08289 
Element 
arquitectònic IPA 5641 

PORTAL I DOVELLA DE CAL 
SINTOI 94 

Plaça Ramon Godó, 13, 
08289 

Element 
arquitectònic IPA 5636 

          

Elements arquitectònics recollits a la base de l'inventari de patrimoni cultural de Diputació 
de Barcelona.  

PORTAL DE CA L'OLIVA 92 
Carrer de Vilanova, 28, 
08289 

Element 
arquitectònic  

PORTAL DE CAL BEP / CAL 
QUILDO 93 

Carrer de Sant Magí, 12, 
08289 

Element 
arquitectònic  

LLINDA DEL COBERT D'EN DANI 97 
Plaça Ramon Godó, 4, 
08289 

Element 
arquitectònic  

REC DEL CAMÍ DE LES BASSES / 
REC DELS MOLINS DE LA VILA 98 Camí de les Basses, 08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL DEL CABASSÓ / 
CORRAL D'EN CABEÇA 100 Pla del Batlle, 08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL DEL GENERAL 101 El Morinyol, 08289 
Element 
arquitectònic  

CORRAL DEL BEP 102 
Cal Domènech-Vinya del 
Bep, 08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL BLANC 103 
Camí de la Serra de Coma-
Rúbia, 08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL DEL LLOBET 104 Pla del Llobet, 08289 
Element 
arquitectònic  

FONT DE LA CANAL 105 Vinya del Sabater, 08289 
Element 
arquitectònic  

FONT DE LA VILA 106 
Camí del Gorg de Nafre, 
08289 

Element 
arquitectònic  

FONT DEL FREIXE 107 
Camí de la Rovira-Rasa dels 
Ponts, 08289 

Element 
arquitectònic  

FONT DE LA BONAMOSSA 108 
Al nord-est de l'Hort d'en 
Sala, 08289 

Element 
arquitectònic  

FONT DE CAL CARRERAS 109 
Viladases-Camí de ca 
l'Arnau, 08289 

Element 
arquitectònic  

FONT DE VILADASES 110 
Viladases-Camí de ca 
l'Arnau, 08289 

Element 
arquitectònic  
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FONT DE SANT JOAN 112 
Camí de cal Manset-Rasa 
dels Ponts, 08289 

Element 
arquitectònic  

FONT DEL MESQUER 113 Plana de Comalats, 08289 
Element 
arquitectònic  

FONT DE LA BASSA DE DALT 154  
Element 
arquitectònic  

ABELLERES DEL CAMÍ DE LA 
FONT DEL FREIXE 199 

Camí de la font del Freixe-
Camí de la Rovira, 08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL DAMUNT DEL PLA DE 
LES VINYES 203 

A la banda de ponent del Pla 
de les Vinyes, 08289 

Element 
arquitectònic  

POU DE CA L'ARNAU 204 
Viladases-Camí de ca 
l'Arnau, 08289 

Element 
arquitectònic  

POU SOTA LA PLANA DE 
COMALATS 205 Plana de Comalats, 08289 

Element 
arquitectònic  

POU I BASSA DE L'HORT DE CAL 
MANSET 206 

Paratge de la Muntanya-
Camí de cal Manset, 08289 

Element 
arquitectònic  

REC DE SANT MAGÍ 207 
Aparcament de Sant Magí, 
08289 

Element 
arquitectònic  

BASSES DE SANT MAGÍ 208 
Aparcament de Sant Magí, 
08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL DEL PLA DEL BATLLE 210 Pla del Batlle, 08289 
Element 
arquitectònic  

CORRAL DEL CLOT DEL 
MORINYOL 1 211 Clot del Morinyol, 08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL DEL CLOT DEL 
MORINYOL 2 212 Clot del Morinyol, 08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL DEL BALÇ DE LES 
FORQUES 213 

Serra del Balç de les 
Forques, 08289 

Element 
arquitectònic  

CORRAL DE CAL QUETA 214 
A ponent de la masia de cal 
Queta, 08289 

Element 
arquitectònic  

ESCALES DE PEDRA SECA DEL 
MORINYOL 1 215 Clot del Morinyol, 08289 

Element 
arquitectònic  

ESCALES DE PEDRA SECA DEL 
MORINYOL 2 216  

Element 
arquitectònic  

ESCALES DE PEDRA SECA DEL 
MORINYOL 3 217  

Element 
arquitectònic  

ESCALES DE PEDRA SECA DEL 
MORINYOL 4 218  

Element 
arquitectònic  

PORTAL DE CAL MACIÀ 285 Carrer del Mur, 1, 08289 
Element 
arquitectònic  

PORTAL DE CAL SEMIANO 286 
Carrer de Vilanova, 13, 
08289 

Element 
arquitectònic  

RESCLOSA I SÈQUIA DE LA 
FONT DE LA CANAL 287 Vinya del Sabater, 08289 

Element 
arquitectònic  

ESCUT DE CA LA MADORA / 
ESCUT DELS ESTANY 288 Carrer del Raval, 15, 08289 

Element 
arquitectònic   

         
Jaciments arqueològics 

MOLÍ DE DALT DEL MAS 
LLORETÓ 55 Mas Lloretó, 08289 

Jaciment 
arqueològic 

IPA 
26426 

          
Entorns d'interès 
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PONT D'ACCÉS A COPONS 133 
Carretera de Ponts C-
1412az, 08289 Obra civil   

PONT DE VILADASES 134 Torrent de Viladases, 08289 Obra civil  

PONT DEL TORRENT BOTER 135 
Carretera BV-1005, km. 1,1, 
08289 Obra civil  

PONT SOTA EL PLA DE SIMEÓ 136 
Carretera BV-1005, km. 0,7, 
08289 Obra civil  

PONT DE SANT PERE DE 
COPONS 137 

Camí de Sant Pere de 
Copons, 08289 Obra civil  

CAMÍ DE SANT PERE A RUBIÓ 138 
Camí de Sant Pere a Rubió, 
08289 Obra civil  

CAMÍ DE CAL MANSET 139 Camí de cal Manset, 08289 Obra civil  
MINA D'AIGUA DE COPONS / 
MINA DE LA BONAMOSSA 140 

Font de la Bonamossa, 
08289 Obra civil  

CAMÍ RAL DE CALAF / CAMÍ DE 
LA SERRA 186 

El Morinyol-Serra de cal 
Queta, 08289 Obra civil  

CAMÍ DE LA ROVIRA 209 Camí de la Rovira, 08289 Obra civil  

PONT DELS NOCS 223 
Paratge dels Nocs-Pla de les 
Vinyes, 08289 Obra civil   

 
 
 
Exposar l’interès de la zona d’horts urbans. Com espai agrícola ben conservat, com a 
espai social d’oci d’interès històric, els canals de reg, les basses d’aigua i l’estructura 
de molins. Els elements de l’espai: la paret de pedra seca, el canal, l’especialització 
dels molins i la recuperació com a element patrimonial. 
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7.5.- Els espais lliures i les activitats. 
 
Les activitats que s’hi exerceixen en el sòl lliure queden reservades als pocs espais 
amb menys pendent i lliures del bosc. L’agricultura productiva és destina a camps de 
secà. La ramaderia és present amb tres granges de porcs, una d’oví i cabrum i una 
granja d’aus. A la vora de la Roquera, hi ha una construcció industrial inactiva que és 
una antiga fàbrica de ciment. També disposa d’un centre d’hípica i les instal·lacions 
d’un circ permanent.  
 
 

Emp. Carrer Activitat principal Superfície actiCaps de bestiar. Places

ACTIVITATS RAMADERES EN EL SÒL NO URBANITZABLE

POLÍGON 6 PARCEL·LA 25 EXPLOTACIÓ RAMADERA DE PORCS D'ENGREIX 664 m2 576 pors, 1.825 engreix, 

POLÍGON 6 PARCEL·LA 49 EXPLOTACIÓ DE CRIA DE TRUGES REPRODUCTORES 1943 m2 62 truges, 1,087 garrins

CAN TORRA DE LA MASIA EXPLOTACIÓ DE CRIA D'AUS DE CORRAL 9.500 femelles, 950 galls

SANT PERE DE COPONS EQUINOTERAPIA (CENTRE D'HIPICA)

LES VINYES EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX 412 m2 200 pors d'engreix

FINCA SENECA EXPLOTACIÓ BOVINA EXTENSIVA 125 Ha. 50 vaques  
 
Com a activitat en l’espai lliure la utilització per a l’esport i el lleure dels camins 
existents. Aprofitament del camí ral per a camins de caminants i vies ciclistes. 
 

 
 
Itinerari: Molí de la Roda  
( municipis de Copons, Veciana i 
sant Martí de Sesgueioles ) 
 
Copons – Molí de la Roda – St. 
Martí de Sesgueioles – Copons 
 
Distància: 22’ 5 km 

 
 
 
 
 
 
 
Itinerari: Serra de Rubió  
( municipis: Rubió i els Prats de Rei 
) 
 
Els Prats de Rei – serra de Rubió – 
els Prats de Rei 
 
Distància: 36’0 km 
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Itinerari: Copons 
Copons – Sant Pere de Copons –  
Cal Martí – les Oliveres - Copons 
 
Distància: 8’3 km 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cimentera 
Antiga fàbrica de ciment. Situada a 
la vora de la zona d’horts del nucli 
de Copons i de la Roquera. 
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7.6.- La zona d’horts propera al nucli de Copons 
 
 

 
 
 
Delimitat per la Riera Gran, la carretera de Copons cap a Veciana i les parets del fons 
de les edificacions del carrer d’A. Guimerà, ens queda un àmbit ben delimitat i ocupat 
per una zona d’horts, els canals, les basses i els antics molins. És una petita zona 
lliure d’edificacions que s’ha anat formant a partir de l’aprofitament agrícola de les 
terrasses graonades del terrenys i de les restes del passat medieval que aprofitava 
l’aigua i la força motriu del salt. En total, té una dimensió d’unes 3 Ha d’extensió. Es té 
referències escrites que el canal i els molins fariners ja existien en l’edat mitjana, es 
citen: el Molí de Vilella, el Molí Torre de la Masia i el Molí del Gelabert ... 
 
És un espai on conviuen els usos agrícoles dels horts que estan delimitats per parets 
fetes amb murs de pedra seca i els de les industries artesanals dels antics molins, ara 
ens desús i mig enderrocats. També el travessa un històric canal amb tots els 
elements per a les maniobres hidràuliques i les basses d’acumulació.  
 
L’aprofitament de l’aigua és lloable i fa evident com s’ha transformat el territori per 
poder gaudir d’una zona per al conreu d’horts en un entorn de terres de secà. A aquest 
fenomen hi contribueixen de manera favorable les tres basses de regulació que té el 
canal en aquest àmbit dels horts. 
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Es valora com una zona amb un alt valor agrícola, i de paisatge que aporta valor  
patrimonial al municipi. A més, és un espai cuidat i protegit pels propis residents de 
Copons. No hi ha construccions que malmetin la qualitat ambiental d’aquest entorn i 
s’han pres mesures per reduir el consum d’aigua, al substituir el regat per inundació 
pel de goteig. 
 
 

 
 
És proposa una conservació de la zona, pel que s’haurien de permetre els usos 
agrícoles d’hort i protegir-los de possibles operacions de canvi d’ús o de noves 
parcel·lacions. Si bé la zona és manté lliure de edificacions (barraques per eines ), de 
tanques que delimiten l’espai i d’elements pertorbadors del paisatge. És proposa 
regular amb més detall la normativa del POUM en relació a la regulació actual de la 
normativa de les NNSS 1996 que es concreta en la subzona 21h – art. 113-. 
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Equipaments i activitats existents en el sòl lliure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementiri 
Al Nord i part més elevada 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camp de futbol 
A la vora de la riera. A la zona més baixa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurant instal·lat 
En aquest moments no està en funcionament 
A la vora de la riera. A la zona més baixa 
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RESUM: 
 

• Fomentar el manteniment de les zones de protecció de la biodiversitat 
i el patrimoni natural. 

o Conservació de les àrees dels hàbitats de pinedes de pinassa i 
de rouredes de roure valencià. 

o Conservació de les actuals zones de matollars.  Són 
remarcables les dels voltant del pi d’en Quildo i els de sota el 
turó de l’Arnau. 

o Conservació de les zones d’horts al voltant del nucli. Preservar 
l’estructura hidràulica de: basses, canals i molins. 

o Entorns de la riera de Sant Pere i de la riera Gran.  
Riera de Sant Pere, entre l’entrada del poble i el pont de Mas 
Arnau. 

 
• Per a les zones de paisatge i usos agroforestals es recomana: 

o Protecció de l’economia agrària per evitar l’abandonament de 
les feixes. 

o Atorgar una qualificació urbanística dintre el sòl no 
urbanitzable, als actuals conreus llenyosos de secà per tal de 
conservar aquests ambients. 

o Establir mecanismes per a potenciar el conreu i la 
comercialització de l’agricultura ecològica. 

o Permetre en la normativa del futur planejament la possibilitat 
de complementar a l’activitat agrícola amb activitats 
compatibles que puguin ajudar a l’economia agrícola. Pla 
especial per a catalogar les masies i cases en sòl no 
urbanitzable. 

 
• Per a les zones d’ús públic i  ecoturístic, es recomana: 

o Delimitar àrees actualment sense un ús agrícola definit com a 
reserva de sòl per a la horticultura de lleure destinada sobretot 
a les persones joves. 

o Assenyalar i difondre els itineraris de passeig o de contacte 
amb la natura de la ribera fluvial de la riera de Sant Pere, 
l’itinerari del Pi del Quildo i l’itinerari del Morinyol – Gorg de 
Nafre,  etc ... 

o Mantenir les activitats en el sòl no urbanitzable. Circ de les 
Feixes, restaurant a la riera i possibilitar noves activitats a 
l’edifici de l’antiga cimentera. 

 
• Per a les zones d’ús públic i  ecoturístic, es recomana: 

o Protecció i difusió del patrimoni arquitectònic en el sòl no 
urbanitzable: ponts, molins, creus de terme, barraques i parets 
de pedra seca. 
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8 El sòl urbà de Copons 
 

 
 
 
 
El sòl classificat com a urbà d’acord a les Normes subsidiàries de 1996, segueix 
lògicament, les prescripcions que per aquest tipus de sòl demana seguint l’art. 26 del 
TRLU. Els sòls que consten en els àmbits disposen de tots els serveis urbanístics 
bàsics definits en l’art. 27 del TRLU. 
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En el terme de Copons es diferencien tres àmbits que podem definir com de sòl urbà. 
Tots són per a ús residencial. A més del nucli de Copons,  es delimita un segon nucli 
denominat la Roquera com un petit agregat proper, i més al nord, el tercer nucli format 
al voltant de l’església romànica de Sant Pere de Copons.  La Roquera està constituït 
per mitja dotzena de cases unifamiliars agrupades en línia al carrer que comunica amb 
l’antic camí ral, que és el camí que actualment porta al cementiri. Sant Pere és un 
agregat situat més allunyat i més al nord del nucli de Copons. És tracta d’una 
ordenació històrica   irregular formada a l’entorn d’una l’església que hi ha referències 
des del segle X.  El camí d’accés es connecta amb el punt: pk 50’950 de la C-1412a. 
És un camí sense pavimentació amb bon estat de conservació. 

 
Sant Pere de Copons           La Roquera              
 
Al nucli de Copons és el que li donarem més atenció, és el més rellevant i el que 
requerirà un tractament més específic. Situat en un terrenys pla inclinat en direcció 
sud, la direcció del sentit de l’aigua de la riera de Sant Pere. Aquest agregat urbà 
queda delimitat per dues rieres: la ja citada de Sant Pere, que a partir del municipi 
passa a formar la capçalera de l’Anoia, i la riera Gran o de Veciana. 
 
L’accés a aquest nucli de Copons es pot fer per dos punts de la carretera C-1412a,  
que va de Jorba a Calaf. Aquesta via comunica la carretera nacional Barcelona – 
Madrid (N-II); a Jorba, amb l’eix transversal de Catalunya (C-25), a Calaf i és una via 
de connexió cap al nord del país, en direcció Ponts, la Seu d’Urgell i Andorra. 
 
El tipus edificatòria residencial majoritari és el de parcel·la alineada al carrer amb la 
construcció entre parets mitgeres d’edificacions amb tres o quatre plantes d’altura. La 
parcel·la es d’amplada variable, la majoria entre els 7 i 10 metres. La planta baixa té la 
funció de magatzem o aparcament de vehicles. 
 
Les construccions d’origen podríem suposar que eren unes primeres instal·lacions 
medieval fetes a l’entorn del castell de Copons. L’existència d’aquest castell en 
aquests moments és documental, no ens queden restes per a poder-lo identificar. La 
historiadora Assumpte Muset, ens cita escrits de 1608, en el que ja s’assegurava que 
el castell feia molt de temps que estava derruït, enderrocat, amb les parets i una torre 
a punt de caure. La situació de la fortalesa, pel treballs de recerca de la historiadora 
citada, es situarien en un àmbit que podria ser: l’actual carrer del Mur, el passeig de 
Sant Magí, la pujada del castell i el darrera de l’església. Les terres del castell van ser 
parcel·lades i edificades a partir del mitjans del segle XVIII. Queden restes que fan 
evident l’origen medieval en els carrers estrets situats contra el pendent que 
comuniquen el carrer del Mur amb el d’A. Guimerà. Són els carrers: Concepció, 
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Montserrat, Forn i Generalitat, que avui 
tenen les característiques de passatges 
esglaonats i estrets. En el carrer del Forn, hi 
resta el lloc que recorda la presència del forn 
del poble a on és coïa la massa de farina per 
fabricar-ne el pa. 
 
Un segon punt de creixement medieval es va 
situar proper al castell. A on ara hi ha la 
plaça de R. Godó. Les edificacions es van 
tancar al voltant d’un espai obert que 
funcionava com espai comú. Aquest espai 
és l’actual plaça pública, tancada i porticada 
que s’hi accedeix a través dels carrers: A. 
Guimerà i Raval. Les edificacions ordenades 
al voltant de l’espai públic es construeixen 
entre parets mitgeres, amb les façanes de 
dues o tres alçades i part de l’espai, cobert 
amb porxo a   la paret del migdia. Conjunt 
d’origen medieval modificat al segle XVIII. 
Ha tingut diferents denominacions al llarg 
del temps: Sòl de Graus, plaça Major.   
 
La parcel·la és de dimensions més reduïdes 
que les divisions que hem citat a l’entorn del 
castell i, la majoria, s’usen com habitatges 
les plantes altes i com a garatge particular o  
magatzem, les plantes baixes. 
 
Les construccions són força homogènies si 
fem referència al temps que es van edificar. 
Aquest fet li confereix uns valors de conjunt 
que fa que  tingui interès des del punt de 
vista arquitectònic i urbanístic com veurem 
més en detall en l’apartat del patrimonial 
cultural, tot i que tal com ens arriba el 
conjunt de la plaça ha estat reconvertit, 
ampliat i rehabilitat sense tenir ben present 
els interessos col·lectius que el bé pot 
proporcionar. En l’espai tenim edificis que 
estan qualificats com a: bé cultural d’interès 
local (BCIL) pel Departament de cultura de 
la Generalitat. 
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L’expansió urbana de Copons es fa en la segona meitat del segle XVIII. Es parcel·len 
terrenys i es signen contractes en els que es fixen un temps determinat per la 
construcció dels edificis i definint condicions tècniques que podien ser “prohibir 
l’obertura de forat, porta, finestra i vessant de teulada a les parets mitgeres per a no 
perjudicar als veïns”.  La nota és de la publicació: Carrers i cases de Copons, d’A. 
Muset. Deuria funcionar a la manera de codi de veïnatge, com a petites normes 
d’edificació per a definir criteris sobre la resolució de conflictes entre veïns.  
 
Durant el segle XVIII es produeix la gran expansió de Copons. Es triplica la població, 
es canvia l’agricultura del cereal i l’horta en benefici de la vinya. Va guanyant pes el 
sector manufacturer i el paperer derivat dels molins. Però l’expansió de Copons ve 
especialment reforçada pel paper dels comerciants i traginers que es van expandir per 
l’interior de la Península fent vendes i intercanviant productes. Els petits, però 
transcendents creixements urbans de l’etapa barroca es fan en tres punt separats: a) 
en  els entorns de l’actual  plaça R. Godó i els carrers: Mur i A. Guimerà; b) en els 
voltants de la Rectoria; i c) en la part de més al nord del carrer Vilanova. Tots els tres 
punts es situen sobre l’antic camí ral, que equival aproximadament als actuals carrers: 
de Sant Magí, d’A. Guimerà i de Vilanova. 
 
S’edifica a la manera tradicional, fent carrer. Les parcel·les que donen a ponent són de 
major amplada que les de llevant  ( 12’00 metres aproximadament) i també disposen 
de més terrenys al fons que pot ser destinat  per a jardí o hort, al contrari de les 
parcel·les de llevant que són molt més estretes ( entre els 5’00 i els 8’00 metres ) i el 
fons de la parcel·la queda limitat per la presencia de la muntanya. La majoria  
d’edificacions de més qualitat es situen a les parcel·les de ponent. Les alçades de les 
edificacions són entre les tres plantes ( PB + 2 ) i les quatre plantes ( PB + 3 ). L’ús de  
les plantes baixes és el de magatzem o aparcament de vehicles i les altes són 
destinades a habitatges unifamiliars.  
 
Dintre de l’àmbit del sòl urbà hi ha quatre grans espais pendents d’urbanitzar: 

• Solar anomenat del sector del Castell 
• Solar aparcament de vehicles de l’entorn de l’antiga fàbrica. 
• Solar aparcament de la piscina 
• Solar del carrer St. Magí. 
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Solar del sector anomenat: del Castell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar d’aparcament de vehicles C/R. Morera 

 

 

 

 

 

 

 

Solar d’aparcament de la zona esportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar per aparcament al Passeig Sant Magí. 
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Els carrers 

Atenent a la tipologia, es diferencien aquests tres tipus de carrers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrers interns. Amb trànsit rodat i de 
vianants.  
Accessibilitat adaptada. 

Carrerons de connexió interna entre 
carrers. Tenen molt pendent, són  
esglaonat i estrets.  
Accessos no adaptats 

Carretera C-1412a.  
Comunica la població amb Veciana. 
Antic pas.  
En aquests moments hi ha una 
variant. El vial amb vehicles de pas  
queda ben segregat del nucli. 
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La connexió de Copons amb la carretera principal de comunicació en direcció a Calaf 
o amb Igualada, és fa a través de la C-1412a. Una via de competència de la 
Generalitat de Catalunya. La connexió amb Copons de la via C-1412az, es fa en els 
punts quilomètrics: pk-42’500, pel sud; i el pk-51’000 pel nord. Aquest vial segrega la 
part dels equipaments esportius a una banda i al poble en una altra, de tal manera que 
el trànsit de vehicles de pas no interfereix  amb el trànsit intern. 
 
L’antiga carretera travessa la part del casc urbà a través d’un espai adequat des del 
punt de vista de la seguretat i la qualitat d’aquest espai. Les millores en l’espai urbà 
proper, que es van acabar a l’estiu del l’any 2015, van contribuir a pacificar l’efecte del 
trànsit de pas. La via està equipada amb control semafòrics reguladors de la velocitat i 
de passos per a vianants. En aquesta zona es troba la parada del bus interurbà del 
servei de passatgers. 
 
Els principals carrers interiors del nucli de Copons, segueixen la direcció nord – sud, 
pel fet que s’adequa a la orografia del terrenys.  La part més al nord es troba a un 
nivell del terreny superior als punt situats al sud, que és el sentit de baixada de les 
aigües. Llevat de la part més superior del carrer St. Magí, la resta dels carrers que 
travessen de dalt a baix, tenen un pendent acceptable.  No passa al mateix amb els 
carrers de llevant a ponent que van conra les corbes del nivell i tenen molta pendent, i 
són inaccessibles per la presencia d’esglaons o rampes graonades.  
 

La secció tranversal dels carrers , és 
gairebé de plataforma única. La 
calçada és pavimentada amb formigó i 
la vorera és resolt amb lloses de pedra 
natural. Hi ha molt poca diferència de 
nivell entre la vorera i la calçada.  
Els carrers no són paral·lels i les 
amplades varien entre els 3 m i els 6 
m. Alguns punts són molts estrets, 
com en el Carrer P. Palomas   
 
L’aparcament de vehicles al carrer no 
està permès i és una mesura 
respectada majoritàriament pels veïns.  

Per resoldre la necessitat, es disposa de tres solars habilitats per aquesta funció. Els 
situats en el Passeig Sant Magí i  en la zona d’equipaments esportius, tenen l’accés 
directament des de la carretera. El tercer aparcament  queda ubicat en el carrer R. 
Morera, i cal accedir pel carrers del nucli. 
Els carrerons estrets i costeruts són un tercer nivell de vials. Són travesseres que 
comuniquen el carrer del Mur, punts de més alçada, amb el de Sant Magí i d’A. 
Guimerà, situats més baixos. Són els carrers, denominats: Concepció,  Montserrat, del 
Forn i Generalitat.  
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Carrer del Forn. Vistes de l’accés al carrer d’A 

Guimerà. 

 

Carrer del Forn. Vistes desde l’interior de l’illa. 

 

Passatge Montserrat. Interior illa 
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Espais urbans de qualitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeig de Sant Magí. Carrer arbrat sense 
urbanitzar. 
 

Plaça de Ramon Godó. Espai d’origen 
medieval que s’ha anat restaurant  

Espai d’ús públic d’eixamplament del carrer 
d’A. Guimerà. Esta pavimentat i disposa de 
mobiliari urbà 
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Espais urbans de qualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espais al voltant del centre cívic 

Espai esglaonat a l’accés principal de 
l’església 

Espais entre la Rectoria i l’església 
Espai pendent d’urbanitzar. 
Us d’aparcament de vehicles. 
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Patrimoni arquitectònic i urbà. 
 
El llegat històric més rellevant de Copons, és la pervivència en bon estat d’importants 
edificacions del segle XVII i XVIII. Per coneixer amb més detall l’evolució històrica del 
nucli, és la publicació editada per l’ajuntament de Copons:  “Carrers i cases de 
Copons. El creixement  urbanístic del segle XVIII” de l’historiadora A. Muret i Pons. En 
l’apartat de conclusions finals, l’autora ens descriu el Copons d’avui com a hereu 
directe d’aquell Copons del segle XVIII. L’estructura urbana i les cases es remunten de 
ple en aquella època i ens recorden que encara queda molt per fer. Cal  estudiar en 
profunditat les tècniques constructives,, els materials, els estils arquitectònics i la 
decoració dels immobles. I cal, sobretot, vetllar i protegir adequadament aquest 
patrimoni  històric. Un patrimoni que durant més de dos-cents anys ha esta emblema i 
identificatiu de la vila. Li ha conferit una personalitat pròpia i l’ha diferenciat de la resta 
de pobles del seu entorn. 
 
Per a definir els edificis que ja tenen una protecció cultural en algun catàleg, definirem 
a la manera d’inventari totes les edificacions en sòl urbà que considerem d’interès amb 
la descripció de les que tenen atorgat un grau determinat com a bé de protecció 
cultural. 
 

Llistat d’elements protegits en el sòl urbà 

Denominacio Fitxa Ubicació Tipologia Inventari 
Edificis recollits a l'inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat i a la base de 

l'inventari de patrimoni cultural de Diputació de Barcelona 

SANTA MARIA DE COPONS 1 
Carrer de Vilanova, 1-Plaça 
de l'Església, 08289 Edifici IPA 5629 

RECTORIA DE COPONS 2 Carrer de Vilanova, 3, 08289 Edifici 
IPA 
30755 

SANT PERE DE COPONS / SANT 
PERE DE COMALATS 3 

Nucli de Sant Pere de 
Copons, 08289 Edifici IPA 5643 

CAL MESTRE / CAL JOVER 
POBRE 9 

Carrer de Vilanova, 24, 
08289 Edifici IPA 5639 

CAL TABOLA / CAL MÚSIC 19 Carrer del Mur, 28, 08289 Edifici IPA 5634 

CAL GANXO / CA L'ALIGUER 23 

Carrer de Pere Palomas, 1-
Carrer de Ramon Morera, 6, 
08289 Edifici IPA 5635 

CAL GELABERT / CAL CLOTET / 
CA LA CIANA / LA CASA GRAN 28 

Carrer de Sant Magí, 9, 
08289 Edifici IPA 5632 

CAL SEGURA 39 
Carrer d'Àngel Guimerà, 24, 
08289 Edifici IPA 5631 

CAL POLDO / CASA POLDO / CAL 
TODÓ 44 

Plaça de Ramon Godó, 14-
Carrer de Sant Magí, 1, 
08289 Edifici IPA 5637 

CA LA MADORA / CA LA 
COMTESA LACAMBRA / CA 
L'ESTANY 50 Carrer del Raval, 15, 08289 Edifici IPA 5640 

MOLÍ DEL MADORA / MOLÍ DE 
L'AMADORA / MOLÍ DE BAIX / 
MOLÍ D'EN CARBONELL 51 

Carrer del Raval, 17-Camí 
de les Basses, 6, 08289 Edifici 

IPA 
26427 

AJUNTAMENT DE COPONS 35 
Carrer d'Àngel Guimerà, 8, 
08289 Edifici   
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Edificis recollits a la base de l'inventari de patrimoni cultural de Diputació de Barcelona.  
 

CAL VILA / CAL GARRIGA / CAL 
JOAN AVARO 4 

Carrer de Vilanova, 7-9, 
08289 Edifici   

CAL LLACUNA 5 
Carrer de Vilanova, 17, 
08289 Edifici  

CAL REIET 6 
Carrer de Vilanova, 18, 
08289 Edifici  

CA LA MADRONA 7 
Carrer de Vilanova, 19, 
08289 Edifici  

CAL ROMEU / EL LIBERAL 8 
Carrer de Vilanova, 21, 
08289 Edifici  

CAL BRUNET / CA LA MARIA 
TERESA SEMIANO / CAL 
CARDENYES 10 

Carrer de Vilanova, 25, 
08289 Edifici  

CAL GENERAL / CASA GENERAL 
/ CAL SOLÉ 11 

Carrer de Vilanova, 30, 
08289 Edifici  

CAL RECADER 12 
Carrer de Vilanova, 33, 
08289 Edifici  

CAL PEPATEIA / CAL BEL 13 
Carrer de Vilanova, 34, 
08289 Edifici  

CA LA LLUÏSA CARNISSER / CAL 
NOITEIA 14 

Carrer de Vilanova, 35, 
08289 Edifici  

CAL BRUFAU / CA LA VERÒNICA 15 
Carrer de Vilanova, 37, 
08289 Edifici  

CAL PERE VILÀ / CAL COLOM 16 
Carrer de Vilanova, 39, 
08289 Edifici  

CA LA COLOMA / CALA COLOMA 
/ CAL VEÍ 17 

Carrer de Vilanova, 47, 
08289 Edifici  

CAL PARÉS / CAL PANADELL 18 Carrer del Mur, 8, 08289 Edifici  
CA LA TERESETA PONA 20 Carrer del Mur, 30, 08289 Edifici  
CAL VENDRELL / CAL MANELÓ 21 Carrer del Mur, 32, 08289 Edifici  
CAL BASORA 22 Carrer del Mur, 34, 08289 Edifici  

LA UNIÓ 24 
Carrer de Pere Palomas, 2-
4, 08289 Edifici  

CAL GRAVAT / CAL MARTÍ CAUS 25 
Carrer de Pere Palomas, 3, 
08289 Edifici  

CAL CONILLO 26 
Carrer de Pere Palomas, 7, 
08289 Edifici  

CAL PAMS / CAL TRES PAMS 27 
Carrer de Sant Magí, 3, 
08289 Edifici  

CAL ROMEU / CAL CINTO 
ROMEU / CAL SENYOR RICARDO 
/ CAL TORRA PUJOL 29 

Carrer de Sant Magí, 13, 
08289 Edifici  

CAL TARDÀ / CA LA TERESETA 
TORRA 30 

Carrer de Sant Magí, 17-
Camí del Mig, 08289 Edifici  

CAL XUCLAMEL / CAL TORT 31 
Carrer de Sant Magí, 24, 
08289 Edifici  

CAL XERA / CAL FIGUERES / CAL 
BERTRAN 32 

Carrer d'Àngel Guimerà, 5, 
08289 Edifici  

CAL FORNER / CAL CROEL 33 
Carrer d'Àngel Guimerà, 6, 
08289 Edifici  

LA BARRACA 34 
Carrer d'Àngel Guimerà, 7, 
08289 Edifici  

CAL JOVER 36 
Carrer d'Àngel Guimerà, 9, 
08289 Edifici  
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ESCOLA DE COPONS 37 
Carrer d'Àngel Guimerà, 16, 
08289 Edifici  

CAL JAVIER / CAL VENTURA / 
CAL TORRET PASCUAL 38 

Carrer d'Àngel Guimerà, 18-
Carrer del Mur, 7, 08289 Edifici  

CAL MANSET 40 

Plaça de Ramon Godó, 2-
Carrer d'Àngel Guimerà, 13, 
08289 Edifici  

CAL TOMÀS 41 
Plaça de Ramon Godó, 3, 
08289 Edifici  

CA L'ASIDRET 42 
Plaça de Ramon Godó, 5, 
08289 Edifici  

CAL SOLÉ 43 
Plaça de Ramon Godó, 6, 
08289 Edifici  

CAL CADIRAIRE / CAL CANO 45 
Carrer de la Roquera, 1, 
08289 Edifici  

CAL MANUEL 46 
Carrer de la Roquera, 3, 
08289 Edifici  

LA FÀBRICA 47 

Carrer de Ramon Morera, 1-
Carrer del Raval, 2-10, 
08289 Edifici  

CAL MARBÀ / CAL PONS 48 Carrer del Raval, 7, 08289 Edifici  
CAL MERO 49 Carrer del Raval, 5, 08289 Edifici  

CAL SOQUES 60 
Nucli de Sant Pere de 
Copons, 2, 08289 Edifici  

CAL SOLÀ 61 
Nucli de Sant Pere de 
Copons, 6, 08289 Edifici  

CAL SISCU / CAL CISCO / CAL 
BUJONS 62 

Nucli de Sant Pere de 
Copons, 4, 08289 Edifici  

CAL ROS 63 
Nucli de Sant Pere de 
Copons, 5, 08289 Edifici  

ANTIC CORRAL DE CAL SOLÀ / 
CAL VALIENTE 71 

Nucli de Sant Pere de 
Copons, 3, 08289 Edifici  

CAL LLIRÓ 91 
Carrer de Vilanova, 26, 
08289 Edifici  

CAL TORRE NOVA DE LA 
ROQUERA / CAL XERA 95 

Carrer de la Roquera, 5, 
08289 Edifici  

CAL VAQUÉ / CAL MAIXENCS 96 
Carrer de la Roquera, 7, 
08289 Edifici  

CASA DEL CARRER D'ÀNGEL 
GUIMERÀ, 1 / CAL GANXO 200 

Carrer d'Àngel Guimerà, 1, 
08289 Edifici  

ESCORXADOR 201 
Carrer de Vilanova, 55, 
08289 Edifici  

CAL GILI 284 
Carrer de Sant Magí, 11, 
08289 Edifici   

         
Conjunts arquitectònics 

NUCLI DE SANT PERE DE 
COPONS 86 Sant Pere de Copons, 08289 

Conjunt 
arquitectònic  

RACÓ DE SANT JOAN 87 
Carrer d'Àngel Guimerà-
plaça Ramon Godó, 08289 

Conjunt 
arquitectònic   

        
Elements arquitectònics 

CREU DE TERME 89 Carrer de Vilanova, 3, 08289 
Element 
arquitectònic IPA 5641 
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PORTAL I DOVELLA DE CAL 
SINTOI 94 

Plaça Ramon Godó, 13, 
08289 

Element 
arquitectònic IPA 5636 

          
 

Elements arquitectònics recollits a la base de l'inventari de patrimoni cultural de Diputació 
de Barcelona.  

 

PORTAL DE CA L'OLIVA 92 
Carrer de Vilanova, 28, 
08289 

Element 
arquitectònic   

PORTAL DE CAL BEP / CAL 
QUILDO 93 

Carrer de Sant Magí, 12, 
08289 

Element 
arquitectònic  

LLINDA DEL COBERT D'EN DANI 97 
Plaça Ramon Godó, 4, 
08289 

Element 
arquitectònic  

REC DE SANT MAGÍ 207 
Aparcament de Sant Magí, 
08289 

Element 
arquitectònic  

BASSES DE SANT MAGÍ 208 
Aparcament de Sant Magí, 
08289 

Element 
arquitectònic  

PORTAL DE CAL MACIÀ 285 Carrer del Mur, 1, 08289 
Element 
arquitectònic  

PORTAL DE CAL SEMIANO 286 
Carrer de Vilanova, 13, 
08289 

Element 
arquitectònic  

ESCUT DE CA LA MADORA / 
ESCUT DELS ESTANY 288 Carrer del Raval, 15, 08289 

Element 
arquitectònic   

         
 

Jaciments arqueològics 
 

CASTELL DE COPONS 114 

Plaça del Castell-carrer del 
Castell-pujada del Castell-
carrer del Mur, 08289 

Jaciment 
arqueològic IPA 785 

SANT PERE DE COPONS 115 
Nucli de Sant Pere de 
Copons, 08289 

Jaciment 
arqueològic IPA 4748 

          
 

Entorns d'interès 
 

PLAÇA RAMON GODÓ / PLAÇA 
MAJOR / SÒL DE GRAUS / PLAÇA 
DE LA BOMBA 121 Plaça Ramon Godó, 08289 Obra civil IPA 5633 
CARRER DE VILANOVA / 
CARRER DE BAIX / SÒL CARRER 122 Carrer de Vilanova, 08289 Obra civil IPA 5638 

CARRERÓ DEL FORN 117 
Carrer del Mur-Carrer 
d'Àngel Guimerà, 08289 Obra civil  

CARRERÓ DE LA CONCEPCIÓ / 
CARRERÓ DELS GATS 118 

Carrer del Mur-Carrer de 
Sant Magí, 08289 Obra civil  

CARRERÓ DE NOSTRA 
SENYORA DE MONTSERRAT 119 

Carrer del Mur-carrer de 
Sant Magí, 08289 Obra civil  

CARRERÓ DE LA GENERALITAT / 
CARRERÓ DEL SENO 120 

Carrer del Mur-carrer 
d'Àngel Guimerà, 08289 Obra civil  

CARRER DEL MUR / CARRER DE 
DALT 123 Carrer del Mur, 08289 Obra civil  
CARRER DE SANT MAGÍ 
/CARRER MAJOR 124 Carrer de Sant Magí, 08289 Obra civil  
CARRER D'ÀNGEL GUIMERÀ / 
CARRER MAJOR 125 

Carrer d'Àngel Guimerà, 
08289 Obra civil  
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CARRER D'EN PERE PALOMAS 126 
Carrer de Pere Palomas, 
08289 Obra civil  

CARRER D'EN RAMON MORERA 127 
Carrer de Ramon Morera, 
08289 Obra civil  

CARRER DEL RAVAL / EL 
RASTELL 128 Carrer del Raval, 08289 Obra civil  

CARRER DEL CASTELL 129 
Carrer del Mur-plaça del 
Castell, 08289 Obra civil  

PLAÇA DEL CASTELL 130 Plaça del Castell, 08289 Obra civil  

PASSATGE DE JOAN LLUCH 131 
Passatge de Joan Lluch, 
08289 Obra civil  

PASSATGE DEL CAMÍ DEL MIG 132 
Carrer de Sant Magí, 17-
camí del Mig, 08289 Obra civil  

ESCALES DEL PLA DE MISSA 90 
Pla de Missa-Carretera de 
Ponts, 08289 

Element 
urbà  

        

Elements urbans.  
 

MONUMENT ALS TRAGINERS / 
DIÀSPORA 141 

Nucli urbà de Copons-
Carretera de Ponts, 08289 

Element 
urbà  

PREMSA DE LA PLAÇA SEGURA 142 
Plaça Segura-Carrer d'Àngel 
Guimerà, 08289 

Element 
urbà  

FONT DE LA PLAÇA DE RAMON 
GODÓ / POU DE LA VILA 143 

Plaça de Ramon Godó, 
08289 

Element 
urbà  

FONT DEL PLA DE MISSA 144 Pla de Missa, 08289 
Element 
urbà  

CREU DEL PLA DE MISSA 145 Pla de Missa, 08289 
Element 
urbà  

PLAFÓ DE NOSTRA SENYORA 
DEL ROSER 146 

Carrer d'Àngel Guimerà, 16, 
08289 

Element 
urbà  

FONT DEL CARRER D'ÀNGEL 
GUIMERÀ 149 Nucli urbà de Copons, 08289 

Element 
urbà  

FONT DE SANT MAGÍ 150  
Element 
urbà  

FONT DE LA PLAÇA DEL 
CASTELL 151  

Element 
urbà  

FONT DEL CARRER DE 
VILANOVA 152  

Element 
urbà  

FONT DE SOTA EL CAMPANAR 153  
Element 
urbà  

RELLOTGE DE COPONS 99 
Carrer de Vilanova, 1-Plaça 
de l'Església, 08289 Objecte   
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Possibles zones de 
transformació dels usos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sud. Entorns rieres 
Industria i escorxador en 
funcionament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sud. Entorns rieres 
Magatzem  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sud. Entorns rieres 
Escorxador 
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Antiga fàbrica tèxtil 
C. R.Morera cantonada C. Raval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiga fàbrica tèxtil 
Planta baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiga fàbrica tèxtil 
Planta pis. Sota la coberta. 
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Els àmbits de sòl que es delimiten com a sòl urbà disposen de serveis de: 
pavimentació, xarxa municipal d’aigua per al consum, xarxa municipal de clavegueram, 
connexions elèctriques i telefòniques, i enllumenat públic.  També gas natural al nucli 
de Copons. Les xarxes queden descrites en els plànols informatius d’aquest POUM: 

• I.14.01. Xarxa d’aigua potable municipis 
• I.14.02. Xarxa d’aigua potable nuclis. 
• I.14.03. Xarxa sanejament nuclis. 
• I.14.04. Xarxa elèctrica municipi. 
• I.14.05 Xarxa elèctrica nuclis. 

 

Xarxa de sanejament del nucli de Copons 
 
Per la descripció de la xarxa de sanejament del nucli de Copons ens recolzarem amb 
les dades i diagnosi sobre l’estat de la instal·lació que es descriu en el: Pla director del 
clavegueram de Copons. És un estudi tècnic redactat per Agua de Rigat, SA com a 
empresa concessionària d’aquest servei i que l’ajuntament a posat al nostre abast. 
 
L’objecte d’aquest Pla director és conèixer la situació actual de la xarxa de 
clavegueram, la seva geometria i el funcionament hidràulic. Per altra banda, també 
proposa actuacions per tal de garantir el correcte funcionament del servei en el futur. 
 
Per a la diagnosi de la xarxa es combinen  tres formes de treball: a) la inspecció visual 
per determinar la suficiència dels accessos a la xarxa; b) desenvolupar diferents 
models matemàtics per a la comparació de la suficiència de la xarxa existent; i c) 
disposar d’informació dels punts on es presenten problemes.  
 
La descripció que en fa de la xarxa operativa a setembre de 2011, és: 
 

• 1’4 km de xarxa total ( 1’00 km és unitària i 0’4 km és de pluvials) 
• 32 embornals 
• 2 sobreeixidors 
• 2 sortides de pluvials 
• 1 estació de bombament 

 
 
El Pla també preveu els creixements urbans residencials i industrials 
 
Els pressuposts que es preveuen són de la següent dimensió: 

 
• Per resoldre el problemes sorgit i descrits en la diagnosi,  calen: 134.520’50 € 
• El pressupost previst per a renovar la xarxa, és de: 874.154’61 € 
 

 
Pel que fa al nuclis disseminats, senyalar que el nucli de la Roquera queda connectat 
amb el nucli de Copons. Sant Pere de Copons disposa de xarxa residual pròpia amb 
una estació de bombament biotrit que transporta les aigües residuals fins al torrent de 
la Floranca. 
 

 
Es descriuen els abocament a llera en temps secs. Aquests abocament es preveu que 
quedin resolts amb la connexió de la xarxa de clavegueram al futur sistema de 
sanejament en alta. 
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Planta descripció d’abocaments 
Pla director de la xarxa de clavegueram 
 

Dintre de les previsions que fa el Pla director, hi ha la construcció de l’estació 
depurador d’aigües residuals (EDAR). La instal·lació i les col·lectors es preveuen situar 
en el lloc assenyalat. Un punt de nivell baix i proper a la riera. Les previsions de 
construcció  en el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes, (PSARU) eren 
per als anys 2009 – 2014, amb un pressupost de 381.500’00 €, que inclou els 
col·lectors. 

 
 
 
L’estudi senyala un conjunt d’actuacions necessàries  
El Pla director del clavegueram preveu pel nucli de Sant Pere de Copons una estació 
depuradora d’aigües residuals a l’entorn del nucli. 
 

En línia blava, la traça dels col·lectors en alta. Al sud, a l’entorn de la riera i vora al camp de fútbol, situació 
prevista per a la construcció de l’estació depurador d’aigües residuals. 
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Xarxa d’aigua potable del nucli de Copons 
 
 
El municipi disposa d’un pla director dels serveis municipals d’abastament d’aigua 
redactat durant 2006 per l’empresa Lliró engineer, SL. Són objectius del pla director: a) 
l’anàlisi i la diagnosi de les instal·lacions; b) definir una configuració idònia per la 
configuració de recursos; c) fer propostes i valorar-les; i d) aportar informació bàsica 
per a la gestió del servei. 
 
De la lectura de la diagnosi de la xarxa de distribució, el document ens descriu que el 
subministrament d’aigua es fa a partir de dos punt de captació: La mina de la “Bona 
Mossa”, i el dipòsit de “la Clau” que es troba al terme municipal veí de Prats de Rei. 
 
La concessionària del servei municipal, és: Agua de Rigat, SA.  
 
La distribució al municipi es fa des de tres dipòsits de distribució: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dipòsit d’aigua potable situat en la part alta del nucli de Copons. Al costat 
del recinte del cementiri. Dipòsit 1. 
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Dipòsit 1 
Situat a la part alta del nucli de Copons i del barri de la Roquera. 
Capacitat: 600 m3 
Nivell: 480 m. 
Es subministra de les font de la mina de la “Bona Mossa” i de “la Clau”. 

 
Dipòsit 2. Situat a la vora de St. Pere de Copons.  

Capacitat de 100 m3  
Nivell: 595 m. 
S’alimenta exclusivament de la font de “la Clau” 
Abasteix al nucli de Copons i a les masies de l’entorn. 

 
Dipòsit 3 

Capacitat de 200 m3  
Nivell: 614 m. 
S’alimenta exclusivament de la font de “la Clau” 
Abasteix a les masies de l’entorn. 
 

Del punt de vista de la xarxa de distribució és en forma de malla. Pel que fa a la xarxa 
en alta, és de recent instal·lació i l’estat de conservació és valora com a correcte. 
 
 

 
 
 
 
La qualitat de l’aigua de la font de “la Clau” conté una alta concentració de nitrats que 
no supera els límits perquè sigui acceptada com a apte per al consum humà.  
 
Pel que fa a la previsió de reserva d’aigua potable. Respecte al nucli de Copons 
l’estudi fa previsions de consum d’aigua actualment (62’18 m3/dia), i seguint les 
previsions  d’augment  de població i d’activitats industrials al 100% previst en les 
Normes Subsidiàries de 1996, la previsió de consums d’aigua potable és quantifica en 
258 m3/ dia. Deixant les reserves d’aigua en les situació més extrema pel que fa a 
demanda en 2’7 dies. Quantitat que es valora com a acceptable per redactor del pla 
director. 
 
Pel que fa a la qualitat de la xarxa de distribució en baixa pressió, és considera 
acceptable atenent als criteris tècnics exposats en el document. Bàsicament és una 

Vista de les instal·lacions del dipòsit de Sant Pere de Copons 
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xarxa que és bastant nova. En el nucli de Copons es concentra una xarxa de 2.712 ml 
de tubs. El total de la xarxa municipal és de 9.730 ml el que explica el tipus de xarxa 
estesa en tot el terme municipal. Una qüestió que senyala com a deficient és la manca 
d’hidrants contra incendi. 
 

RESUM:  
 
• Els tres nuclis urbans estant ben delimitats. Una part important dels edificis 

són construïts durant la segona meitat del segle XVIII. El tipus edificatori 
emprat és l’edifici alineat al carrer entre parets mitgeres. Entre cinc i vuit 
metres d’amplada de parcel·la amb la planta baixa utilitzada per a 
pàrquing o magatzem i les dues plantes pis com a l’habitatge. 

• Els tres nuclis tenen edificis i entorns d’interès arquitectònic i urbanístic 
que cal preservar per tal de mantenir adequadament les edificacions. 
Definir un catàleg d’edificis a protegir. 

• Disposem d’un bon nombre d’edificis restaurats i en bones condicions 
estructurals. També n’hi ha que manifesten evidents patologies i manca de 
manteniment. 

• Es disposa d’espais urbans amb bona qualitat: Entorns carretera Veciana, 
carrer A. Guimerà (espai premsa), plaça R. Godó, Rectoria i església 
(escales), espai centre cívic.  

• També hi ha espais que necessiten millores pel que fa a l’acabat de 
materials i nous usos: Plaça St. Magí, Església i rectoria (aparcament), els 
entorns propers de les rieres. 

• Espais urbans buits: Terrenys aparcament de vehicles al passeig St. Magí, 
àmbit del Castell, solar c. R. Morera i el de la Pallissa. 

• Tres aparcaments per a vehicles permeten ordenar i concentrar tots els 
aparcaments de vehicles en els carrers.  

• Elements arqueològics a preservar: el castell de Copons i els entorns de 
l’església  St. Pere de Copons. 
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9 Diagnosi 
 

 
 
 
Els elements per a la diagnosi s’han extret de cadascun dels apartats de l’anàlisi i se n’ha fet una interpretació relacional. Per facilitar aquesta 
tasca s’ha partit d’una matriu DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) com element aglutinador i de síntesi de la diagnosi que 
permet interrelacionar i sintetitzar les conclusions de l’anàlisi i extreure les estratègies a abordar amb el planejament urbanístic de Copons. 
 
Les fortaleses o punts forts són els factors, situacions, capacitats o recursos interns que constitueixen elements positius sobre els que 
l’ajuntament té, o pot tenir, una incidència clara. Les debilitats o punts febles són elements, situacions, capacitats o recursos de caràcter intern 
que suposen una problemàtica, limitació o obstacle sobre els que l’ajuntament té, o pot tenir, una incidència clara. 
 
Les oportunitats són els elements, situacions, tendències o condicionaments de l’entorn que poden ser potencialment favorables. Són 
situacions no generades per l’ajuntament però que poden ser aprofitades per la millora o modificació d’una necessitat o problemàtica. I les 
amenaces són els elements, situacions, tendències o condicionaments de l’entorn que poden suposar una dificultat o obstacle. Són situacions 
sobre les que l’ajuntament no té control i que poden suposa un entrebanc. 
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 D A F O
� Població envellida (21% 
>64anys) i amb escassetat de 
joves de 15-29 anys (7%) que 
porten al creixement natural 
negatiu. La major problemàtica 
atesa per Serveis Socials és la 
dependència. 
� Important pes de les llars 
unipersonals (29%); la meitat >65 
anys i un parc d’habitatge vell.

� Habitatge majoritàriament 
unifamiliar (63%), envellit i el 18% 
en mal estat. Hi ha habitatges 
buits que, degut al mal estat de 
conservació, costarà de mobilitzar 
Escassa oferta de lloguer i a 
preus elevats.
� Manca d’habitatge assequible 
(sense HPO ni lloguer assequible)

� Dèficits estructurals de l’escola.
� Escassa oferta d’establiments 
d’alimentació i serveis bàsics.
� Manca de llocs de treball i 
d’activitats, no s’absorbeix la força 
de treball local. 

� No s’ha desenvolupat cap 
sector dels previstos a les NNSS
� No s’han desenvolupat les 
ampliacions industrials previstes

� Manca capacitat d’atracció 
residencial sobretot des de 2010
� Reducció del flux migratori, amb 
més sortides que entrades, sobretot 
perquè els principals protagonistes 
són joves.

� Transport públic escàs i amb poca 
freqüència
� Riscos naturals: incendis i 
inundabilitat
� Pèrdua de la zona de conreu i 
agroforestal

� Mercat residencial dels municipis 
veïns competitiu i més divers 
� Perill de cronificació de la 
degradació del parc residencial per 
la dificultat i el cost d’assumir 
dèficits importants

� Les dimensions de determinades 
operacions immobiliàries com les de 
l’hort d’en Sala sobrepassen la 
capacitat inversora privada i les 
necessitats d’acord amb les 
previsions de creixement. I 
condueixen a un canvi de model 
residencial.
� Terreny lliure amb molta pendent, 
és bosc o camps de conreu, poc 
adequat per al creixement urbà.

� Ciutat compacta amb valors 
històrics, urbanístics i naturals en 
un entorn saludable, amb zones 
amb atractiu natural vinculat a 
l’aigua en terres de secà: les 
rieres, l’aigua, les basses i els 
molins. Nucli urbà sense vehicles, 
amb carrers i edificis històrics i una 
zona d’horts dins el casc urbà.
� Activitats agrícoles i ramaderes.

� Equipaments suficients per la 
mida de Copons, amb un centre 
cívic multifuncional, piscina nova, 
camp de futbol i pista pliesportiva.

� Grup d’infants rellevant (19%)
� Copons té un nivell de renda 
elevat (superior a la Província i a 
l’Anoia), amb un atur relativament 
baix del 12% i ¾ parts de les llars 
de Copons viuen sense despeses 
d’hipoteca o lloguer. No s’aprecien 
situacions de risc d’exclusió social
� L’escorxador el 2010 era una de 
les vint primeres empreses del 
sistema territorial Anoia Oest

� El 7,6% del parc d’habitatges 
està en oferta i s’aprecia una 
millora en l’estat de conservació i 
rehabilitació dels habitatges

� Està a 20min del tren i FGC
� Situació econòmica Ajuntament

� Entorn saludable, sense boira i 
amb qualitat de l’aire 
� Patrimoni històric: arquitectònic i 
urbà (edificis i creixements: castell i 
carrers), horts i recs
� Mantenir el model de creixement 
de Copons mitjançant operacions 
proporcionals a la seva mida.
� Foment del model residencial 
saludable: vincular els nous models 
de creixement amb el valor de 
l’agricultura.
� Conservació i ús públic preferent 
del curs de les rieres vinculat a 
l’ecoturisme i valorització de l’aigua
� Turisme rural i turisme històric 
(època medieval i segle XVIII)

� Reforçar el rol aglutinador de 
l’escola, amb un canvi d’ubicació i 
programa curricular.

� El grup amb més mobilitat 
residencial són els joves-adults

� Escassa oferta d’establiments 
d’alimentació i serveis bàsics i una 
inexistent oferta turística.
� Ocupació en augment a l’Anoia 
Oest dels darrers anys

� Mobilització dels habitatges buits 
en mal estat amb altres formes 
d’accés (masoveria urbana,...)

� Contínua davallada de població des de 2011 (3% anual)

- + +-D A F O
� Població envellida (21% 
>64anys) i amb escassetat de 
joves de 15-29 anys (7%) que 
porten al creixement natural 
negatiu. La major problemàtica 
atesa per Serveis Socials és la 
dependència. 
� Important pes de les llars 
unipersonals (29%); la meitat >65 
anys i un parc d’habitatge vell.

� Habitatge majoritàriament 
unifamiliar (63%), envellit i el 18% 
en mal estat. Hi ha habitatges 
buits que, degut al mal estat de 
conservació, costarà de mobilitzar 
Escassa oferta de lloguer i a 
preus elevats.
� Manca d’habitatge assequible 
(sense HPO ni lloguer assequible)

� Dèficits estructurals de l’escola.
� Escassa oferta d’establiments 
d’alimentació i serveis bàsics.
� Manca de llocs de treball i 
d’activitats, no s’absorbeix la força 
de treball local. 

� No s’ha desenvolupat cap 
sector dels previstos a les NNSS
� No s’han desenvolupat les 
ampliacions industrials previstes

� Manca capacitat d’atracció 
residencial sobretot des de 2010
� Reducció del flux migratori, amb 
més sortides que entrades, sobretot 
perquè els principals protagonistes 
són joves.

� Transport públic escàs i amb poca 
freqüència
� Riscos naturals: incendis i 
inundabilitat
� Pèrdua de la zona de conreu i 
agroforestal

� Mercat residencial dels municipis 
veïns competitiu i més divers 
� Perill de cronificació de la 
degradació del parc residencial per 
la dificultat i el cost d’assumir 
dèficits importants

� Les dimensions de determinades 
operacions immobiliàries com les de 
l’hort d’en Sala sobrepassen la 
capacitat inversora privada i les 
necessitats d’acord amb les 
previsions de creixement. I 
condueixen a un canvi de model 
residencial.
� Terreny lliure amb molta pendent, 
és bosc o camps de conreu, poc 
adequat per al creixement urbà.

� Ciutat compacta amb valors 
històrics, urbanístics i naturals en 
un entorn saludable, amb zones 
amb atractiu natural vinculat a 
l’aigua en terres de secà: les 
rieres, l’aigua, les basses i els 
molins. Nucli urbà sense vehicles, 
amb carrers i edificis històrics i una 
zona d’horts dins el casc urbà.
� Activitats agrícoles i ramaderes.

� Equipaments suficients per la 
mida de Copons, amb un centre 
cívic multifuncional, piscina nova, 
camp de futbol i pista pliesportiva.

� Grup d’infants rellevant (19%)
� Copons té un nivell de renda 
elevat (superior a la Província i a 
l’Anoia), amb un atur relativament 
baix del 12% i ¾ parts de les llars 
de Copons viuen sense despeses 
d’hipoteca o lloguer. No s’aprecien 
situacions de risc d’exclusió social
� L’escorxador el 2010 era una de 
les vint primeres empreses del 
sistema territorial Anoia Oest

� El 7,6% del parc d’habitatges 
està en oferta i s’aprecia una 
millora en l’estat de conservació i 
rehabilitació dels habitatges

� Està a 20min del tren i FGC
� Situació econòmica Ajuntament

� Entorn saludable, sense boira i 
amb qualitat de l’aire 
� Patrimoni històric: arquitectònic i 
urbà (edificis i creixements: castell i 
carrers), horts i recs
� Mantenir el model de creixement 
de Copons mitjançant operacions 
proporcionals a la seva mida.
� Foment del model residencial 
saludable: vincular els nous models 
de creixement amb el valor de 
l’agricultura.
� Conservació i ús públic preferent 
del curs de les rieres vinculat a 
l’ecoturisme i valorització de l’aigua
� Turisme rural i turisme històric 
(època medieval i segle XVIII)

� Reforçar el rol aglutinador de 
l’escola, amb un canvi d’ubicació i 
programa curricular.

� El grup amb més mobilitat 
residencial són els joves-adults

� Escassa oferta d’establiments 
d’alimentació i serveis bàsics i una 
inexistent oferta turística.
� Ocupació en augment a l’Anoia 
Oest dels darrers anys

� Mobilització dels habitatges buits 
en mal estat amb altres formes 
d’accés (masoveria urbana,...)

� Contínua davallada de població des de 2011 (3% anual)

- + +-
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Diagnosi del planejament per al municipi de Copons. 
 
 
Des del punt de vista de la població, pel que s’exposa a l’anàlisi la tendència més versemblants podria ser l’escenari que preveu un decreixem 
lent, però progressiu de la població i que només al final del període repuntaria lleument. Aquest decreixement pot tenir diferents causes: 
 
 
1-. L’evolució de la dinàmica demogràfica amb un elevat envelliment, la reduïda entrada de població externa i l’escassetat de joves (d’entre 15 i 
29 anys) que els propers anys es trobaran en edat de tenir el primer fill no aconseguiran compensar les defuncions de la població més 
envellida. I les actuals cohorts infantils (d’entre 10 i 15 anys) proporcionalment nombroses en l’actualitat no hauran arribat a l’edat mitjana al 
primer fill. Per tant, d’acord amb l’evolució recent i la tendència projectada per Idescat a l’Anoia, es preveu un decreixement que previsiblement 
pot repuntar al final del període amb un lleu increment de llars. 
 
 
2- . La dificultat per a l’accés a l’habitatge. Tot i que la població disposa d’una renda mitjana superior a la de la mitjana de la província de 
Barcelona (26%) i la majoria de veïns (77,4%) no tenen despeses de pagament ni lloguer de l’habitatge (el tenen pagat, cedit,...), en el nucli de 
Copons és difícil disposar d’habitatges lliures de ser ocupats i molt més a uns preus assequibles. El parc d’habitatge és principalment 
unifamiliar entre mitgeres, vell i en significatius casos (18%) estan en mal estat. Una part important són segones residències i hi ha poca oferta 
per a llogar, tenen bones qualitats i un preu elevat; si bé sembla que hi ha habitatges de lloguer no anunciats que es troben en mal estat. Tot i 
així, és de destacar que l’antic parc d’habitatge segueix una estructura entre mitgeres i la vinculació amb els horts, que proporcionen un model 
residencial saludable i de qualitat.   
 
 
3.- Respecte a la situació laboral en general, segons les dades que disposem, el nombre de persones en situació d’atur és força inferior (12%) 
al nombre de persones aturades a la comarca de l’Anoia (22%). La manca d’activitat econòmica local i la dificultat per generar ocupació 
provoquen la fuita de força de treball cap a d’altres municipis (el 30,4% de la població de Copons treballa fora).  
 
 
4.- Un comerç i serveis cada cop una mica més reduïts. Si bé cal fer evident que des de l’òptica general del municipi, a Copons té un bon nivell 
de serveis municipals pel que fa a equipaments culturals i esportius i en proporció a la població, en els darrers anys ha sofert la dificultat 
d’haver d’afrontar una renovació de l’edifici de l’escola i el tancament d’un dels comerç que donaven servei al nucli de Copons que és percep 
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com si s’haguessin superat els mínims imprescindibles. Tanmateix destaca una remarcable activitat a la piscina i al centre cívic que, juntament 
estiuejants de les segones residències atreuen persones dels municipis del voltant per activitats lúdiques.  
 
 
5.- Del punt de vista del creixement urbanístic, les iniciatives que s’ha iniciat ha estat les gestions dirigides a fer canvis en el planejament per 
aconseguir una major edificabilitat en alguns els sectors residencials (hort d’en Sala i riera Gran). Tot i això, aquests canvis en els 
aprofitaments urbanístics no han aconseguit fixar un calendari d’actuacions per a concretar la gestió, fer possible la urbanització dels terrenys i 
la posterior edificació dels habitatges.  
 
 
6.- Les reformes sobre el patrimoni existent, la renovació i la rehabilitació dels edificis residencials són les raons per les quals es demanen la 
majoria de llicencies d’obres. No obstant, de l’anàlisi de les llicencies dels darrers anys, se’n dedueix que els permisos d’obres afecten a petites 
obres de reparació i millora. 
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 �� Pèrdua de població i manca de capacitat d’atracció Pèrdua de població i manca de capacitat d’atracció 

residencialresidencial (sobretot des de 2010):
- Reducció del flux migratori i pèrdua de joves
- Població envellida i pocs joves en edat de tenir fills

� Important pes de les llars unipersonals (29%), la meitat >65 
anys i amb un parc d’habitatge vell.

�� Habitatge majoritàriament Habitatge majoritàriament unifamiliarunifamiliar (63%), envellit i el 18% (63%), envellit i el 18% 

en mal estaten mal estat dificulta l’accés (pel preu i tipus) i el manteniment:
- Hi ha habitatges buits que, degut al mal estat de 

conservació, costarà de mobilitzar i hi ha una escassa 
oferta de lloguer i a preus elevats.

- El mercat residencial dels municipis veïns és competitiu i 
més divers i pot atreure població de Copons

- Perill de cronificació de la degradació del parc 
residencial per la dificultat i el cost d’assumir dèficits 
importants

�� La gestió urbanística i el creixement residencial:La gestió urbanística i el creixement residencial:
- Les dimensions de determinades operacions 

immobiliàries com les de l’hort d’en Sala sobrepassen la 
capacitat inversora privada i les necessitats d’acord amb 
les previsions de creixement. I condueixen a un canvi de 
model residencial.

- Permetre i possibilitar creixements urbanístics en nous 
habitatges proporcionals a la dinàmica del Copons

� Transport públic escàs i amb poca freqüència
� Riscos naturals: incendis i inundabilitat
� Pèrdua de la zona de conreu i agroforestal amb el conseqüent 

perill de l'abandonament de feixes

� Dèficits estructurals de l’escola.
� Escassa oferta d’establiments d’alimentació i serveis bàsics i de 

llocs de treball, no s’absorbeix la força de treball local. 

Dificultats a superar Aspectes a fomentar

� Potenciar els valors històric, urbanístic i ambientalvalors històric, urbanístic i ambiental: 
- en un entorn saludable, sense boira i amb zones 

amb atractiu natural vinculat a l’aigua en terres de 
secà: les rieres, l’aigua, les basses i els molins. 

- Amb un nucli urbà sense vehicles, amb carrers i 
edificis històrics i una zona d’horts dins el casc urbà.

- Potenciar el patrimoni històric arquitectònic i urbà 
tant dels edificis com dels creixements: el sector del 
castell i carrers adjacents, els horts i recs

� Mantenir el model de creixementel model de creixement mitjançant operacions 
proporcionals a la seva mida i l’execució per etapes.

� Copons té uns equipaments suficients per la seva mida, 
amb un centre cívic multifuncional i una piscina nova. Cal 
reforçar el rol aglutinador de l’escolarol aglutinador de l’escola, amb el canvi 
d’ubicació i programa curricular.

� Aprofitar el potencial turístic potencial turístic i fomentar la creació de llocs creació de llocs 

de treballde treball, recuperació d’oficis i millorar l’escassa oferta 
d’establiments d’alimentació, restauració i serveis bàsics. 

� Fomentar noves activitats vinculades a la qualitat de 
l’entorn que puguin generar ocupació i/o la creació de 
productes endògens de Copons.

� Millorar l’atractiu residencial atractiu residencial vinculat a la qualitat de 
l’entorn i els horts. Dinamitzar el mercat residencial (7,6% 
en oferta), la conservació i rehabilitació amb pautes per a la 
intervenció, tot mobilitzant els habitatges buits en mal estat 
amb altres formes d’accés (com la masoveria urbana) per 
atraure població. Sobretot tenint en compte que el grup amb 
més mobilitat residencial són els joves-adults.

� Fomentar el manteniment de les zones de protecció de la protecció de la 

biodiversitatbiodiversitat i el patrimoni naturali el patrimoni natural, la protecció del conreu 
i l’estructura hidràulica i la compatibilitat d’activitats en sòl 
no urbanitzable.

�� Pèrdua de població i manca de capacitat d’atracció Pèrdua de població i manca de capacitat d’atracció 

residencialresidencial (sobretot des de 2010):
- Reducció del flux migratori i pèrdua de joves
- Població envellida i pocs joves en edat de tenir fills

� Important pes de les llars unipersonals (29%), la meitat >65 
anys i amb un parc d’habitatge vell.

�� Habitatge majoritàriament Habitatge majoritàriament unifamiliarunifamiliar (63%), envellit i el 18% (63%), envellit i el 18% 

en mal estaten mal estat dificulta l’accés (pel preu i tipus) i el manteniment:
- Hi ha habitatges buits que, degut al mal estat de 

conservació, costarà de mobilitzar i hi ha una escassa 
oferta de lloguer i a preus elevats.

- El mercat residencial dels municipis veïns és competitiu i 
més divers i pot atreure població de Copons

- Perill de cronificació de la degradació del parc 
residencial per la dificultat i el cost d’assumir dèficits 
importants

�� La gestió urbanística i el creixement residencial:La gestió urbanística i el creixement residencial:
- Les dimensions de determinades operacions 

immobiliàries com les de l’hort d’en Sala sobrepassen la 
capacitat inversora privada i les necessitats d’acord amb 
les previsions de creixement. I condueixen a un canvi de 
model residencial.

- Permetre i possibilitar creixements urbanístics en nous 
habitatges proporcionals a la dinàmica del Copons

� Transport públic escàs i amb poca freqüència
� Riscos naturals: incendis i inundabilitat
� Pèrdua de la zona de conreu i agroforestal amb el conseqüent 

perill de l'abandonament de feixes

� Dèficits estructurals de l’escola.
� Escassa oferta d’establiments d’alimentació i serveis bàsics i de 

llocs de treball, no s’absorbeix la força de treball local. 

Dificultats a superar Aspectes a fomentar

�� Pèrdua de població i manca de capacitat d’atracció Pèrdua de població i manca de capacitat d’atracció 

residencialresidencial (sobretot des de 2010):
- Reducció del flux migratori i pèrdua de joves
- Població envellida i pocs joves en edat de tenir fills

� Important pes de les llars unipersonals (29%), la meitat >65 
anys i amb un parc d’habitatge vell.

�� Habitatge majoritàriament Habitatge majoritàriament unifamiliarunifamiliar (63%), envellit i el 18% (63%), envellit i el 18% 

en mal estaten mal estat dificulta l’accés (pel preu i tipus) i el manteniment:
- Hi ha habitatges buits que, degut al mal estat de 

conservació, costarà de mobilitzar i hi ha una escassa 
oferta de lloguer i a preus elevats.

- El mercat residencial dels municipis veïns és competitiu i 
més divers i pot atreure població de Copons

- Perill de cronificació de la degradació del parc 
residencial per la dificultat i el cost d’assumir dèficits 
importants

�� La gestió urbanística i el creixement residencial:La gestió urbanística i el creixement residencial:
- Les dimensions de determinades operacions 

immobiliàries com les de l’hort d’en Sala sobrepassen la 
capacitat inversora privada i les necessitats d’acord amb 
les previsions de creixement. I condueixen a un canvi de 
model residencial.

- Permetre i possibilitar creixements urbanístics en nous 
habitatges proporcionals a la dinàmica del Copons

� Transport públic escàs i amb poca freqüència
� Riscos naturals: incendis i inundabilitat
� Pèrdua de la zona de conreu i agroforestal amb el conseqüent 

perill de l'abandonament de feixes

� Dèficits estructurals de l’escola.
� Escassa oferta d’establiments d’alimentació i serveis bàsics i de 

llocs de treball, no s’absorbeix la força de treball local. 

Dificultats a superar Aspectes a fomentar

� Potenciar els valors històric, urbanístic i ambientalvalors històric, urbanístic i ambiental: 
- en un entorn saludable, sense boira i amb zones 

amb atractiu natural vinculat a l’aigua en terres de 
secà: les rieres, l’aigua, les basses i els molins. 

- Amb un nucli urbà sense vehicles, amb carrers i 
edificis històrics i una zona d’horts dins el casc urbà.

- Potenciar el patrimoni històric arquitectònic i urbà 
tant dels edificis com dels creixements: el sector del 
castell i carrers adjacents, els horts i recs

� Mantenir el model de creixementel model de creixement mitjançant operacions 
proporcionals a la seva mida i l’execució per etapes.

� Copons té uns equipaments suficients per la seva mida, 
amb un centre cívic multifuncional i una piscina nova. Cal 
reforçar el rol aglutinador de l’escolarol aglutinador de l’escola, amb el canvi 
d’ubicació i programa curricular.

� Aprofitar el potencial turístic potencial turístic i fomentar la creació de llocs creació de llocs 

de treballde treball, recuperació d’oficis i millorar l’escassa oferta 
d’establiments d’alimentació, restauració i serveis bàsics. 

� Fomentar noves activitats vinculades a la qualitat de 
l’entorn que puguin generar ocupació i/o la creació de 
productes endògens de Copons.

� Millorar l’atractiu residencial atractiu residencial vinculat a la qualitat de 
l’entorn i els horts. Dinamitzar el mercat residencial (7,6% 
en oferta), la conservació i rehabilitació amb pautes per a la 
intervenció, tot mobilitzant els habitatges buits en mal estat 
amb altres formes d’accés (com la masoveria urbana) per 
atraure població. Sobretot tenint en compte que el grup amb 
més mobilitat residencial són els joves-adults.

� Fomentar el manteniment de les zones de protecció de la protecció de la 

biodiversitatbiodiversitat i el patrimoni naturali el patrimoni natural, la protecció del conreu 
i l’estructura hidràulica i la compatibilitat d’activitats en sòl 
no urbanitzable.
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Per tant, per revertir l’estancament urbanístic i demogràfic de Copons considerem estratègic: 
 
 

• Preservar l’entorn de qualitat: mantenint les zones de protecció de la biodiversitat i el patrimoni natural tot compatibilitazant les 
activitats en el sòl lliure. 

 
 

• Revertir l’envelliment de la població: tot millorant les condicions i l’atractiu residencial perquè la població jove no marxi i revertir 
la tendència al decreixement.  

 
 

• Dinamitzar l’economia: mitjançant la regulació urbanística per a la diversitat d’usos i activitats tant del sòl urbà com del 
lliure. Fomentant noves activitats vinculades a la qualitat de l’entorn que puguin generar ocupació i/o la creació de productes 
endògens. Aprofitant el potencial turístic, la recuperació d’oficis i d’establiments d’alimentació, restauració i serveis bàsics.  

 
 

• Mantenir el model residencial: l’estructura urbana de casc antic del segle XVIII, peatonal i amb habitatges entre mitgeres, que 
coexisteixen amb les zones d’horts del voltant del nucli configuren un model saludable amb un elevat atractiu residencial que cal 
preservar. L’extensió d’aquest model per als nous creixements, amb la vinculació a possibles noves àrees d’horticultura de lleure 
poden atraure als joves a un model de “poble lent i proper”. 

 
 

• Revaloritzar el patrimoni: facilitant la rehabilitació urbanística del nucli i potenciant els valors històric, urbanístic i ambiental que 
permetran la millor qualitat dels residents i un potencial turístic per explotar i un conseqüent desenvolupament econòmic. 
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10 Objectius 
 

 
 
 

 
De la diagnosi de la memòria de l’Avanç de POUM se’n desprenen els següents 
objectius: 

� Preservar l’entorn de qualitat: mantenint les zones de protecció de la 
biodiversitat i el patrimoni natural fent-les compatible amb les activitats en el sòl 
lliure. 

� Revertir l’envelliment de la població: tot millorant les condicions i l’atractiu 
residencial perquè la població jove no marxi i revertir la tendència al 
decreixement.  

� Dinamitzar l’economia i fomentar el desenvolupament de noves activitats: 
mitjançant la regulació urbanística per a la diversitat d’usos i activitats tant del 
sòl urbà com del lliure. Fomentant noves activitats vinculades a la qualitat de 
l’entorn que puguin generar ocupació i/o la creació de productes endògens. 
Aprofitant el potencial turístic, la recuperació d’oficis i d’establiments 
d’alimentació, restauració i serveis bàsics.  

� Mantenir el model residencial: l’estructura de casc antic del segle XVIII, 
peatonal i amb habitatges entre mitgeres, que coexisteixen amb les zones 
d’horts del voltant del nucli configuren un model saludable amb un elevat 
atractiu residencial que cal preservar.  

� Mantenir i revaloritzar el patrimoni: facilitant la rehabilitació urbanística del nucli 
i potenciant els valors històric, urbanístic i ambiental que permetran la millor 
qualitat dels residents i un potencial turístic per explotar i un conseqüent 
desenvolupament econòmic. 

 
� Fomentar la millora dels equipaments i serveis: Garantir la continuïtat i millora 

dels equipaments (escola, camp de futbol,...) i aprofitar el rol aglutinador 
d’aquests. Facilitar l’adequació dels establiments tancats per a la recuperació 
d’oficis; afavorint la millora de l’atractiu residencial de Copons. 
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Preservar l’entorn de qualitat:
mantenir les zones de protecció de la biodiversitat i el patrimoni natural 
tot compatibilitazant les activitats en el sòl lliure

� Fomentar accions i definir mesures destinades a la protecció de les activitats agrícoles i ramaderes
� No ocupar més sòl per a noves edificacions residencials, més enllà de les estrictament necessàries
� Dotar a les edificacions situades en el medi rural d’adequada comunicació per camins, connexió 

elèctrica, de telefònica  i servei d’aigua potable.
� Fomentar en SNU activitats complementàries amb l’equilibri mediambiental. Redacció d’un PE de 

masies i cases rurals per ampliar la possibilitat de recursos a les persones que viuen del camp
� Potenciar els espais fluvials i els espais d’interès natural

Revertir l’envelliment de la població:
tot millorant les condicions i l’atractiu residencial 
perquè la població jove no marxi 
i revertir la tendència al decreixement

� Atreure població jove oferint un model urbà 
� Definir un pla d’actuació per a augmentar el nombre 

d’habitatge de lloguer a preu assequible
� Permetre i fer possible petits creixements d’habitatge
� Cercar els mecanismes per fomentar la recuperació i 

rehabilitació d’habitatges.

Dinamitzar l’economia i fomentar el desenvolupament de noves activitats: 
Fomentant noves activitats vinculades a la qualitat de l’entorn que puguin generar ocupació i/o 
la creació de productes endògens. 
Aprofitant el potencial turístic, la recuperació d’oficis i d’establiments d’alimentació, restauració i 
serveis bàsics

� Recuperació d’oficis o productes lligats a l’agricultura ecològica.
� Dotar d’activitat a: la fàbrica del c/ Raval, la fàbrica de ciment, el restaurant situat a la vora de la riera.
� Mantenir l’activitat del bar de la piscina, la botiga de queviures i millora d’altres serveis.

Mantenir i revaloritzar el patrimoni:
Facilitar la rehabilitació del nucli potenciant els valors històric, urbanístic i ambiental
que permetran unaa millor qualitat dels residents i un potencial turístic per explotar
i un conseqüent desenvolupament econòmic.

� Accions per donar a conèixer el patrimoni cultural de Copons: l’aprofitament de l’aigua en un territori 
de secà, la història de la ciutat construïda,...

� Concretar estratègies per tal de fomentar la conservació, rehabilitació o renovació del patrimoni 
arquitectònic privat.

Fomentar la millora dels equipaments i serveis
Garantir la continuïtat de l’escola i aprofitar el rol aglutinador d’aquesta
Facilitar l’adequació dels establiments tancats per a la recuperació d’oficis
afavorint la millora de l’atractiu residencial de Copons

� Mantenir els espais viaris lliures de vehicles aparcats.
� Continuar amb la rehabilitació de l’edifici de l’antiga rectoria per a l’escola i aprofitar el rol aglutinador
� Millorar el transport públic de viatgers entre Copons i Calaf. Transport a la demanda.
� Millorar els abocament d’aigües residuals

Mantenir el model residencial: 
l’estructura urbana de casc antic del s.XVIII

peatonal i amb habitatges entre mitgeres, 
que coexisteixen amb les zones d’horts 
configuren un model saludable amb un 

elevat atractiu residencial que cal preservar. 
L’extensió d’aquest model per als nous 

creixements, amb la vinculació a possibles 
noves àrees d’horticultura de lleure poden 

atraure als joves a un model de “poble lent i 
proper”
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11 Alternatives 
 

 
 
 
 
 
Les transformacions a l’evolució urbanística de Copons en els propers 20 anys es 
plantegen a través de tres alternatives que aglutinen a tots els punts de reflexió i 
transformació de Copons: 
 
Planejament vigent o Alternativa 0: Actualment són vigents les Normes Subsidiàries 
de 1996 i les seves modificacions. Amb l’objectiu de revertir la progressiva pèrdua de 
població preveia la delimitació d’una nova àrea residencial i d’una àrea de creixement 
per a l’ús industrial.  
 
Pel que fa a les alternatives del planejament a avaluar, es proposa un tractament pel 
sòl no urbanitzable que seria comú a les dues propostes que es presenten. Les 
actuacions sobre el sòl lliure, el que serà el sòl no urbanitzable, seran: 
 

1. Augmentarà la dimensió del sòl no urbanitzable perquè la delimitació del sòl 
urbà es definirà en la dimensió justificada  pels nivells de creixement de 
població i habitatges previst en la revisió. 

2. Protecció de la zona dels horts actuals per l’estructura d’espai agrari de regadiu 
reforçada per les característiques patrimonials de: els canals de reg, les 
basses, els antics molins, etc.  

3. Preveure la ubicació de sistemes d’equipaments, serveis i infraestructures 
tècniques com: Dipòsit d’aigua i gas, camp de futbol i estació depuradora 
d’aigües residuals. 

4. Possibilitat d’ubicar activitats generadores d’activitat en zones de protecció 
territorial: càmping, hípica, turisme rural, activitats agràries especialitzades. 

5. Utilització de l’antiga edificació de la cimentera per a activitats que comportin  
usos que siguin compatibles amb el sòl no urbanitzable. 

6. Definir la zonificació del sòl no urbanitzable de manera que no entorpeixi la 
tramitació de les activitats agrícoles, ramaderes i de bosc. 
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L’Alternativa 1:  
 
Proposa pel nucli de Copons, fer compatible el creixement residencial estimat amb la 
mínima ocupació de sòl lliure. Per això, es preveu que es poden utilitzar i transformar 
un nombre important d’edificis que ara estan buits per les dificultats a ser habitables. I 
també definir petites unitats per a la construcció de nou habitatge, ja sigui en zones de 
construcció i gestió directe, com les àrees: del Castell o de la Fàbrica del Raval. O 
també, les àrees de transformació, com les situades en sud del municipi: 9. La 
Pallissa, 10.- Sector Sud i 11.- l’escorxador.  
 
Pel creixement residencial que s’ha previst, no seria necessari ocupar el sòl 
urbanitzable de l’Hort d’en Sala. 
 
També es redueix al mínim necessari el límit de la zona industrial, cenyint-lo a l’àmbit 
de la zona consolidada actualment. 
 
Pel nucli de la Roquera, la proposta reforçarà els camins per a la consolidació del 
patrimoni construït i mantenir les mateixes característiques de les Normes subsidiàries 
actuals.  
 
Pel nucli de St. Pere de Copons, en canvi, es proposa ser més restrictiu pel que fa a la 
construcció de nous habitatges (8) prevists en la modificació que es va fer de les 
Normes subsidiàries de l’any 2007. 
 
 
 
 
L’Alternativa 2:  
 
Pel nucli de Copons, la proposta manté les mateixes restriccions de nous creixements 
per a usos: residencial o industrials que s’han descrit per a l’Alternativa 1. En aquesta 
alternativa, es proposa avaluar els mateixos indrets, però amb uns índex de 
creixement més elevats.  
 
Pel nucli de la Roquera i de St. Pere de Copons, també es permetrien noves 
edificacions residencials, sempre que aquesta concessió anés compensada amb major 
contribució en obres d’infraestructura viaria, espai verd, o en sols d’equipaments. 
 
Tot i que cadascuna de les actuacions poden plantejar-se com una alternativa 
independent s’han agrupat amb aquests dos grans blocs, un de remodelació 
(alternativa1) i l’altre de creixement (alternativa2), amb independència que la proposta 
pugui ser la combinació de diferents actuacions de les dues alternatives. 
 
Les 3 alternatives es presenten de forma descriptiva en dues pàgines, una per al sòl 
no urbanitzable i una altra per al sòl urbà, i dos plànols, un per a cada alternativa (en el 
benentès que el planejament vigent ja està als plànols informatius)  
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Pel que fa als elements a protegir es consideren els recollits pel mapa de patrimoni 
cultural que s’esmenten a l’anàlisi de l’Avanç (al capítol 7- sòl lliure- i 8 - sòl urbà, 
respectivament): 
 
 
En sòl lliure: 
 
Edificis recollits a l'inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat i a la base de 
l'inventari de patrimoni cultural de Diputació de Barcelona consta de 5 molins i el 
cementiri: molí de dalt / del comú / de la vila; molí del mig / del castell / del carlà / dels 
Carbonell; molí del Vilella / Cal Vilella; molí de Cal Torra de la Masia / molí Torre de la 
Masia i molí del Gelabert i el cementiri. 
 
Conjunts arquitectònics: el nucli de Sant Pere de Copons o Comalats, amb ús 
residencial i el Racó de Sant Joan, amb ús social. 
 
Elements arquitectònics: la creu de terme i el portal i dovella de Cal Sintoi; tots dos 
catalogats per la Generalitat (inventari IPA) 
 
Jaciment arqueològic: molí de Dalt del Mas Lloretó, catalogat per la Generalitat (IPA) 
 
Entorns d’interès: 11 entorns d’interès, formats per ponts, camins i una mina d’aigua. 
 
Zones d'interès natural: 14 zones, formades pel pins, gorgs i rieres, entre d’altres. 
 
Masies i cases rurals: 33 masies i cases rurals, 23 de les quals tenen ús residencial i 
dues més combinen l’ús residencial amb un altre ús (una granja i un restaurant). Es 
proposa recollir les masies i cases rurals que compleixin les condicions en un Pla 
Especial de Masies i Cases rurals per ampliar la possibilitat de recursos a les persones 
que viuen del camp. 
 
 
Altres elements en sòl lliure recollits a la base de l'inventari de patrimoni cultural de 
Diputació de Barcelona, dels quals caldrà extreure els que no són rellevants 
urbanísticament: 
 
Edificis: 65 barraques. 
 
Elements arquitectònics: 38 elements, majoritàriament formats per fonts, corrals, 
portals, pous, basses i recs. 
 
 
 
En sòl urbà: 
 
Edificis recollits a l'inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat i a la base de 
l'inventari de patrimoni cultural de Diputació de Barcelona consta de: 11 edificis 
catalogats per la Generalitat (inventari IPA) i l’edifici de l’Ajuntament amb ús 
administratiu. 7 dels 11 edificis tenen ús residencial, 2 tenen ús religiós i 2 sense ús. 
 
Conjunts arquitectònics: el nucli de Sant Pere de Copons o Comalats, amb ús 
residencial i el Racó de Sant Joan, amb ús social. 
 
Elements arquitectònics: la creu de terme i el portal i dovella de Cal Sintoi; tots dos 
catalogats per la Generalitat (inventari IPA) 
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Jaciments arquitectònics: el castell Copons i de Sant Pere de Copons tots dos 
catalogats per la Generalitat (inventari IPA) 
 
Entorns d’interès: 17 entorns d’interès, entre els quals hi ha el de la Plaça Ramon 
Godó / Plaça major / Sòl de graus / Plaça de la bomba i el que configuren el Carrer de 
Vilanova / Carrer de baix / sòl carrer, tots dos catalogats per la Generalitat (inventari 
IPA) 
 
 
Altres elements en sòl urbà recollits a la base de l'inventari de patrimoni cultural de 
Diputació de Barcelona, dels quals caldrà extreure els que no són rellevants 
urbanísticament: 
 
Edificis: 42 edificis amb ús residencial, 3 sense ús, 1 amb ús productiu, 1 estructural i 3 
amb d’altres usos. 
 
Elements arquitectònics: 4 portals, una llinda, un escut i el rec i les basses de Sant 
Magí.  
 
Altres elements urbans: 12 elements que engloben fonts, monuments,... (entre d’altres) 
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12 Proposta 
 

 
 
 
 
 
 
Donat que el planejament vigent no ha aconseguit consolidar els àmbits de creixement 
previstos, tant residencial com industrial. Que es manté la pèrdua de població i que per 
part de la ciutadania consultada no s’accepta un model residencial basat en el 
creixement residencial a l’Hort d’en Sala, que suposa un model residencial molt més 
intensiu. 
 
Atenent que la voluntat dels representants del municipi de Copons és afrontar el 
planejament urbanístic des d’una perspectiva global que resolgui les necessitats 
residencials (permetent nous creixements), però mantenint el seu model tradicional, 
basat en la conservació del patrimoni arquitectònic - urbanístic i la preservació dels 
entorns naturals. Caldrà també, millorar els equipaments i els serveis municipals tot 
fomentant el desenvolupament de noves activitats i el seu potencial turístic (encara per 
explotar) que dinamitzin l’economia local i incrementi l’atractiu residencial perquè la 
població jove no marxi, revertint així  la tendència al decreixement.  
 
Es tria així com a proposta l’alternativa 1. 
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Justificació de la proposta: 
 
El planejament vigent preveu uns creixements desmesurats en relació a l’evolució 
demogràfica dels darrers anys i l’estimada per al període de l’avanç que suposa doblar 
els habitatges actuals (passant dels 171 habitatges actuals a 338). Es considera una 
proposta allunyada de la realitat, que no respon a la contenció dels nous creixements i 
ocupació de sòl i tampoc és acceptada per la ciutadania en la defensa d’un determinat 
model de ciutat. Suposa un nou àmbit de desenvolupament urbanístic, a l’altra banda 
de la carretera i amb una estructura i densitats molt diferents a les del nucli de Copons.  
 
 

 
 
La proposta de l’avanç de POUM de Copons, l’alternativa 1, preveu la creació d’entre 
26-39 habitatges nous en sòl urbà.  
 
Donat que es tracta d’un període llarg i que el fet de permetre un potencial residencial 
aquest no té perquè materialitzar-se i, en cas de fer-ho, tampoc serà immediat. Cal 
preveure alternatives per ta de permetre el creixement i l’evolució de Copons.  
 
De l’evolució demogràfica i les projeccions (en base al mètode de pes d’Idescat) 
s’estima una tendència a la pèrdua de població en el període 2015-2026, que no 
suposarà una reducció del nombre de llars degut a la reducció de la seva grandària. 
Mentre al segon període (2027-2035) es preveu un lleu increment de llars degut a la 
recuperació demogràfica i la disminució de la grandària de les llars. 
 
Ara bé, aquestes xifres responen al pes de Copons respecte les projeccions de l’Anoia 
que fa Idescat amb un context de recessió demogràfica i en base a la inèrcia de 
Copons. Però, si es tenen en compte els grups d’edat i la seva evolució s’aprecia un 
progressiu rejoveniment de Copons que té el seu moment més àlgid el 2010, amb un 
59% de la població menor de 45anys i un 19% menor de 15. Dels fluxos migratoris per 
edats de l’anàlisi es constaten amb més mobilitat residencial els adults, especialment 
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d’entre 26 i 39 anys i de 40 a 64; seguits per les variacions dels grups de menor edat, 
majoritàriament associats als primers i, per últim, la població de més edat (>64 anys) 
que marxa més que arriba.  
 
 
Evolució de la població per grups d’edat i taxa de creixement 1997-2015 (%) 

 
 
 
Per tant, amb les actuacions que Copons preveu desenvolupar en els propers anys per 
garantir la continuïtat i millora dels equipaments (com l’escola); l’adequació dels 
establiments tancats per a la recuperació d’oficis; afavorint la millora de l’atractiu 
residencial de Copons i la preservació de l’entorn natural. És previsible que aquesta 
tendència a la recuperació demogràfica es materialitzi abans del que fan sospitar les 
projeccions de l’Idescat. Si bé, haurà de provenir d’uns fluxos migratoris positius.  
 
 
Pel que fa a les necessitats d’habitatge s’han considerat els habitatges principals que 
generaran les projeccions demogràfiques i els habitatges totals, comptant amb les 
segones residències tot mantenint les proporcions del darrer cens. S’ha considerat a 
més una ràtio d’increment orientatiu del 50% que respon a la recuperació demogràfica 
que es preveu gràcies a l’aposta per una millora dels equipaments i serveis i a la 
voluntat de dinamitzar el municipi potenciant el seu atractiu ecoturístic i residencial i 
l’entorn natural en el qual s’emmarca. 
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D’acord amb aquests criteris les necessitats d’habitatges van des d’un mínim de 7 
nous habitatges a un màxim de 21 en funció de l’escenari de les projeccions i de les 
segones residències. D’altra banda el potencial de les diferents alternatives cobreix, 
amb escreix, les necessitats. Es considera per tant que la proposta de l’Avanç de 
POUM (alternativa 1), que preveu entre 26 i 39 habitatges, pot resoldre totes les 
necessitats de nous habitatges per als propers anys amb prou marge com perquè si no 
es desenvolupa alguna de les actuacions previstes es puguin cobrir amb d’altres 
actuacions; sense limitar el creixement ni representar un canvi de model residencial.  
 
 
 
 
 
Barcelona, 26 de juliol de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Garcia Masiá     Joaquim Garcia Comas 
Sociòloga urbana     Arquitecte – Redactor 
 
 

Necessitats d'habitatge

Segons projeccions 
demogràfiques

Ràtio d'increment per 
accions municipals

Habitatges principals 7 - 10 habitatges 11 - 15 habitatges
Habitatges totals 10 - 14 habitatges 15 - 21 habitatges

Potencial residencial del POUM Habitatges totals

Alternativa 0 167  habitatges 338 hab.
Atlernativa 1 26 - 39 habitatges 197-210 hab.
Alternativa 2 38 - 53 habitatges 217-232 hab.
Proposta 26 - 39 habitatges 197-210 hab.


