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1

Objecte i finalitat de la revisió de les
Normes Subsidiàries de Planejament

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. I té dificultats amb l’adequació a diferents
aspectes, com: la regulació de les qualificacions en el sòl no urbanitzable; els
creixements previstos en sòl urbà que poden duplicar la població de Copons; o
l’escassa protecció patrimonial i arquitectònica dels carrers medievals, entre d’altres.

2

Contingut de l’Avanç de POUM

D’acord amb la legislació vigent, la redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal té en una primera fase, l’elaboració del document de l’Avanç de.
Aquest Avanç, tal com estableix l’article 106 del Reglament de la Llei d’urbanisme, ha
de contenir els objectius i criteris generals del Pla; una síntesis de les alternatives
considerades; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i el
Document inicial estratègic.
Per a poder realitzar amb garanties aquesta primera etapa de la redacció del POUM,
s’han elaborat estudis previs enfocats a l’anàlisi dels tres grans camps que compren
l’urbanisme que són, el territori amb els estudis territorials i ambientals; la població,
amb els estudis demogràfics, econòmics, d’habitatge, i de mobilitat; i finalment
l’urbanístic, amb els estudis de com s’insereix una determinació població en un
territori concret.
Un cop efectuats els estudis previs, es conclou amb una diagnosi de la qual en surten
els criteris i objectius urbanístics, i els criteris i objectius ambientals, i posteriorment les
diferents alternatives.
Per finalitzar aquest Avanç de Planejament, el Document Inicial Estratègic (DIE) farà
una avaluació ambiental de les diferents alternatives considerades per així, introduir el
component ambiental en totes les preses de decisions i dels del primer moment, tal
com estableix el principi de desenvolupament urbanístic sostenible
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Diagnosi del planejament vigent

La tendència demogràfica més versemblant preveu un decreixem lent i progressiu que
al final del període repuntaria. 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
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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Objectius

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.

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”

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
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Alternatives

Per al plantejament de l’evolució urbanística de Copons en els propers 20 anys s’han
plantejat 3 alternatives que aglutinen 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.
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.
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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)

6

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 no s’accepta el creixement residencial a l’Hort d’en Sala, que
suposa un altre model residencial més intensiu.
I que la voluntat de Copons és afrontar el planejament urbanístic des d’una perspectiva
global que resolgui les necessitats residencials (permetent nous creixements) tot
mantenint el seu model, revaloritzant el patrimoni arquitectònic i preservant els entorns
naturals. Millorant els equipaments i serveis tot fomentant el desenvolupament de
noves activitats i el seu potencial turístic (encara per explotar) que dinamitzin
l’economia 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 obsoleta, que no respon a la contenció dels nous creixements i ocupació de
sòl i tampoc és acceptada per la ciutadania. 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
d’entre 26 i 39 anys i de 40 a 64; seguits per les variacions dels grups de menor edat,
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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 (%)
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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.
Necessitats d'habitatge
Segons projeccions
demogràfiques
Habitatges principals 7 - 10 habitatges
Habitatges totals
10 - 14 habitatges
Potencial residencial del POUM
Alternativa 0
Atlernativa 1
Alternativa 2
Proposta

167 habitatges
26 - 39 habitatges
38 - 53 habitatges
26 - 39 habitatges

Ràtio d'increment per
accions municipals
11 - 15 habitatges
15 - 21 habitatges
Habitatges totals
338 hab.
197-210 hab.
217-232 hab.
197-210 hab.
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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
Sociòloga urbana

Joaquim Garcia Comas
Arquitecte - Redactor
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Suspensió de llicències

1. ANTECEDENTS
En el procés de definició i tramitació del POUM de Copons, la fase d’avanç és
un tràmit d’obligat compliment que posa a consideració dels ciutadans els trets
més rellevants que cal valorar per definir el planejament urbanístic general del
municipi de Copons. Després de les sessions de participació en les que la
ciutadania ha expressat quina era la voluntat de futur, per part dels redactors
tècnics i dels responsables de l’ajuntament es posen a consideració les
alternatives possibles i quina ha de ser la proposta a desenvolupar en la
següent etapa de tramitació.
Com a actes preparatoris per a la formulació i tramitació del planejament
urbanístic, hi figura entre altres, la suspensió de la tramitació del planejament
derivat i l’atorgament de llicencies. D’acord a l’art 101.2 del Decret 305/2006,
en la fase d’avanç de pla d’ordenació urbanístic municipal aquesta decisió és
prescriptiva.
2. MARC LEGAL
L’article 73 del text consolidat de la Llei d’Urbanisme 1/2010 disposa que:
Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden
acordar, amb la finalitat d’estudiar‐ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

D’altra banda, l’article 102 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, estableix com s’haurà d’executar aquesta tramitació.
Article 102. Suspensió de la tramitació d'instruments urbanístics i de l'atorgament de llicències
102.1 Els acords de suspensió previstos en l'article 71 de la Llei d'urbanisme han de concretar
els àmbits afectats i han d'incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió
de llicències i de tramitació de procediments, en el qual aquests es grafiaran a l'escala adequada
i amb detall i claredat suficients.
102.2 Els acords de suspensió han de precisar també l'abast de les llicències i tramitacions que
suspenen.
102.3 El plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines de l'administració actuant al
llarg del termini de suspensió. En el cas que l'administració actuant no sigui l'ajuntament, el
plànol també s'ha de poder consultar a les oficines municipals.
102.4 Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en
aplicació del què estableix l'article 71.2 de la Llei d'urbanisme, es poden tramitar els instruments
o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels
canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament
aprovat.
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3. JUSTIFICACIÓ
En la proposta posada a consideració a l’exposició pública del document
d’avanç de POUM de Copons, es presenten canvis respecte el vigent model
d’ordenació. En el cas de que determinades actuacions que fixa l’actual
ordenament siguin desenvolupades, podrien produir efectes no volguts en les
determinacions del planejament, i també comportar una modificació del règim
urbanístic definit per les vigents Normes subsidiàries. Amb la finalitat de no
comprometre el futur del planejament es defineixen determinats àmbits pels
que es considera cal suspendre la tramitació de plans derivats i de llicencies.
Aquesta suspensió potestativa tindrà vigència des del dia de la seva publicació
al Butlletí oficial.
4. ÀMBITS I ABAST DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
La present suspensió de tramitacions i llicències comprèn els àmbits que resten
reflectits en el plànol que s’adjunta al present document. L’abast de la
suspensió comprèn la tramitació de plans urbanístics derivats concrets,
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial.
D’acord amb l’article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspesa la tramitació de
procediments i l’atorgament de llicències, es poden tramitar els instruments o
atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.
Àmbits subjectes a suspensió de llicències i tramitacions:
1. Àmbits en el que POUM de Copons pot introduir modificacions respecte
a la situació actual en la qualificació o en les condicions d’edificació
2. Àmbits en els quals el POUM pot alterar la classificació del sòl.

5. TERMINI DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
El termini de la suspensió s’allargarà fins a un màxim de dos anys des de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí oficial de la província, o fins la
plena executivitat del POUM de Copons.
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2. LLISTAT DELS ÀMBITS SUBJECTES A SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

REFERÈNCIA CADASTRAL
6501002CG7160S0001HQ
6502401CG7160S0001TQ
6604601CG7160S0001GQ
6605207CG7160N0001SH
6605402CG7160N0001ZH
6605403CG7160N0001UH
6605404CG7160N0001HH
6605405CG7160N0001WH
6605201CG7160N0001RH
6605202CG7160N0001DH
6605205CG7160N0001JH
6605206CG7160N0001EH
6605207CG7160N0001SH
6605212CG7160N0001UH
6605216CG7160N0001BH
6605217CG7160N0001YH
6605203CG7160N0001XH
6605204CG7160N0001IH
6603302CG7116S0001UF
6605214CG7160N0001WH
6606001CG7160N0001QH
6606018CG7160N0001SH
6607607CG7160N0001GH
6507508CG7160N0001TH
6607807CG7160N0001MH
6607808CG7160N0001OH
6608518CG7160N0001LH
6608519CG7160N0001TH
6708601CG6170N0001RI
08070A006000380000AY
08070A006000410000AY

ADREÇA
Pl Industrial
DS GRANJA ALOHA
CL Sector 10-A
CL Sector 10-C
C/Vilanova
C/Vilanova
C/Vilanova, 55
C/Vilanova, 53
C/Vilanova, 34
C/Vilanova, 36
C/Vilanova, 44
C/Vilanova, 46
C/Vilanova, 48 N2-50
C/Vilanova, 52
C/Vilanova, 56
C/Vilanova, 54
C/Vilanova, 38 N2-40
C/Vilanova, 42
Sector 10 - A
C/Vilanova
C/Pere Palomas, 4 N2-4
C/Ramon Morera
C/Pere Palomas, 1
C/Arraval
C/Ramon Morera, 3
C/Arraval, 2 N2-6
Pl. De Castell / C/Sant Magí
C/Mur, 30 (A)
Sector 11 - R
polígon 6 parcel·la 38
polígon 6 parcel·la 41
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3. PLÀNOL DE LA SITUACIÓ DELS ÀMBITS SUBJECTES A SUSPENSIÓ
DE LLICÈNCIES
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