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1.

INTRODUCCIÓ

1.1

Antecedents

Aprovació inicial

El planejament vigent al municipi de Copons són les Normes subsidiàries de
planejament (NNSS), aprovades definitivament i publicades al DOGC el 9 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 i també des del punt de vista legal. A més, la
situació actual econòmica fa que les Normes subsidiàries de Copons previstes amb
uns objectius de creixement i desenvolupament econòmics estiguin molt lluny de
poder-se assolir.
La normativa urbanística té dificultats amb l’adequació a diferents aspectes, per
exemple:

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 segueixen les determinacions que els hi atorga
la legislació vigent.

Es preveu la construcció d’un vial sobre la riera que requereix una
estructura amb pont que repercutiria sobre un baix nivell de trànsit. La
mesura és econòmicament desproporcionada.

En el sòl urbà, hi ha un sector amb creixements residencial que duplica
el nombre d’habitatges actuals.

També queda delimitada una Unitat d’actuació urbanística de difícil
gestió.

La zona urbana està formada per antics traçats de carrers iniciats en
èpoques medievals i ampliats durant el segle XVIII que no disposen
d’una adequada protecció patrimonial i arquitectònica.
Durant aquests 22 anys de vigència de les NNSS, les administracions públiques han
aprovat noves lleis i normatives urbanístiques, mediambientals, econòmiques i socials
(nova Llei d’urbanisme, Pla Territorial General de Catalunya, Pla Territorial de les
Comarques Centrals, Pla Director Urbanístic de la conca d’Òdena, nou sistema de
valoració del sòl, Llei del dret a l’habitatge, etc.) que afecten al municipi i que fan
necessària una revisió del planejament municipal vigent.
L’any 2017 la GSHUA de la Diputació de Barcelona acorda adjudicar la redacció del
POUM a l’equip d’AAUP Arquitectes SLP. La cooperativa El Risell forma part de l’equip
d’AAUP i és l’encarregada de realitzar l’avaluació ambiental estratègica del POUM.

AAUP arquitectes SLP
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1.2

Aprovació inicial

Els objectius generals del POUM

Durant aquests últims anys, les noves exigències que es proposen des de les
administracions públiques mitjançant noves lleis i normatives urbanístiques,
mediambientals, econòmiques i socials, situen a la majoria dels municipis de
Catalunya en la necessitat de revisar els seus documents urbanístics i adaptar-los a la
nova realitat que permeti millorar les necessitats i la qualitat de vida dels seus
ciutadans.
D’altra banda, el nou marc territorial tant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com de
la comarca de l’Anoia, fa que el municipi de Copons hagi de definir quin es el seu
paper dins del context d’aquest marc, definint la seva aposta cap a un creixement
sostenible i quines han de ser les actuacions en el sòl no urbanitzable, un territori de
vital importància en el municipi ja que és un dels seus trets més identitaris i la base de
la seva economia.
En aquest context, la formulació del present POUM és convenient i oportuna com a
resposta als requeriments de:
-

-

-

-

-

Adaptar el planejament urbanístic al nou marc legislatiu urbanístic vigent a
Catalunya.
Dimensionar els creixements residencials i d’activitat econòmica a partir de les
previsions demogràfiques i de treball pel municipi. Tenint en compte qüestions
relatives a la rehabilitació d’habitatges i teixits existents, i a les figures de
planejament o gestió (PMU i PAU) mitjançant les quals caldrà articular la
reforma i el creixement del teixit urbà.
Adaptar les previsions del Pla als nous requeriments del desenvolupament
urbanístic sostenible segons l’actual legislació territorial, urbanística, ambiental
i sectorial. Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret
Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006) i la seva modificació pel Decret legislatiu
3/20122012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.), que es
pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible.
Incloure la protecció dels horts urbans per tal de protegir-ne el seu patrimoni
arquitectònic, paisatgístic i cultural.
Millorar la cartografia del Pla, adaptant els instruments gràfics als nous
sistemes de representació territorial i d’interpretació geogràfica.
Implementar criteris paisatgístics i ambientals en les edificacions residencials,
industrials i en les infraestructures del sòl urbà, així com en els habitatges
rurals, instal·lacions i construccions del sòl no urbanitzable.
Definir les intervencions i usos permesos en els habitatges en sòl no
urbanitzable. Elaborar el Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions
en sòl no urbanitzable (art. 47.3 LUC) dins del contingut del POUM.
Valorar el risc d’inundabilitat derivat dels espais fluvials i redefinir els límits del
sòl urbà en funció de la zonificació de l’ACA:

AAUP arquitectes SLP
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MODIFICACIONS DERIVADES DELS INFORMES I
ESCRITS DE SUGGERIMENTS REBUTS EN FASE
D’AVANÇ

Aspectes que fan referència a l’Estudi Ambiental Estratègic:
S’han incorporat a l’EAE tots els aspectes recollits al Document d’Abast, i de manera
molt específica s’ha incorporat l’Estudi d’inundabilitat redactat específicament per
encàrrec de la Diputació de Barcelona. S’ha ajustat l’ordenació dels sòls urbans per tal
de no envair l’àrea inundable.

Sobre el sòl a classificar com a no urbanitzable:
La proposta d’ordenació ha tingut en compte les determinacions del PTPCC pel que fa
als espais lliures. D’altra banda, s’ha ampliat el sòl de protecció territorial i s’ha reduït
el de protecció preventiva.
Pel que fa al sòl de protecció especial agroforestal, s’han delimitat acuradament els
sòls de matriu agrària dels de matriu forestal, introduint l’anàlisi dels sòls que havien
estat conreus de la vinya i que el bosc ha envaït, permetent la reutilització dels
bancals, entesos com a elements de valor patrimonial, per a la recuperació d’aquell
conreu, sempre amb mitjans compatibles amb l’estructura dels bancals.
Finalment, s’ha qualificat amb una clau específica, dins del sòl de protecció especial, el
que s’ha definit com a Parc agrari.
Les activitats en el SNU s’han regulat mitjançant àmbits de pla especial urbanístic
compatibles amb el valor ambiental i paisatgístic de l’entorn, i situant-se fora de les
zones inundables.
Pel que fa a la protecció i actuació paisatgístiques, el POUM proposa la redacció,
prèvia al desenvolupament dels sectors de ponent, d’un pla especial que permeti una
adequada integració dels desenvolupaments urbans d’aquests sectors, i a la vegada
permeti crear recorreguts paral·lels a la llera de la Riera de Veciana i ben connectats
amb la xarxa urbana i també amb el Parc agrari.
Sobre la qualificació del sòl urbà:
Tal com s’especifica en els informes, el Sector del Castell es regula a través d’un Pla
de Millora Urbana, per tal de permetre una implantació topogràfica correcta, atesa la
seva visibilitat.
Pel que fa als sectors de Ponent i Sud, el POUM proposa que l’espai d’aparcament
sigui també un gran espai central que defineixi una façana urbana amb les mateixes
característiques formals que han anat definint el nucli de Copons. S’ha proposat un
únic àmbit de PMU per tal de garantir la coherència formal d’aquesta façana, regulada
també pel Pla especial de Ponent que abans s’ha esmentat, i sempre seguint les
indicacions del Document d’abast. Per a la delimitació dels sectors s’han tingut en
compte les limitacions de l’estudi d’inundabilitat realitzat per al POUM.
AAUP arquitectes SLP
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De la mateixa manera s’han definit els polígons de Sols-Carrer i de l’Escorxador, i en
tots els casos s’ha dimensionat amb el criteri de garantir la seva vialitat econòmica,
ajustant els aprofitaments i els costos amb criteris de racionalitat urbanística i
econòmica.
Sobre el sòl industrial i terciari:
S’ha recollit parcialment la consideració que es feia als informes sobre la possibilitat
d’ampliar el sòl industrial previst indicativament a l’Avanç. Així, s’ha previst únicament
la creació d’una nova nau de característiques semblants a l’existent, així com la
qualificació de sòl per als serveis tècnics existents i la cessió i urbanització dels
sistemes previstos.
Sobre la qualificació de sistemes:
A més de les àrees actualment utilitzades com aparcament de vehicles (ben
dimensionats en coherència amb el model de poble lliure de circulació rodada), s’ha
previst una nova peça d’equipaments comunitaris a l’edifici de l’antiga Fàbrica, tal com
preveia l’Avanç. Com s’ha dit anteriorment, l’aparcament de Cal Reiet s’inclou al
Sector de Ponent i constituirà un espai/ plaça envoltat d’edificació que seguirà el patró
de les edificacions del nucli antic de Copons.
Sobre l’ampliació dels demés nuclis urbans:
Seguint el criteri dels informes, s’ha ajustat el nucli de La Roquera a l’àmbit actualment
construït, i per al nucli de Sant Pere de Copons es manté la proposta de l’Avanç,
valorada positivament als informes, de no preveure cap tipus de creixement.

3.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

3.1

Objectius i criteris

La redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons es fonamenta en
criteris i estratègies que són resultat d’integrar les determinacions del Pla general
Territorial de Catalunya, les exigències normatives de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, la Llei estatal del Sòl
8/2007, la Llei 18/2007 de dret a l’habitatge, i les informacions territorials i
mediambientals.

AAUP arquitectes SLP
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Els objectius generals del POUM:

 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. 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”.

 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.


3.2

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.

Justificació en relació a la capacitat del municipi

Les NNSS preveien uns creixements desmesurats en relació a l’evolució demogràfica
dels darrers anys i proposava 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.
El POUM de Copons preveu la creació de 58 nous habitatges en sòl urbà, una xifra
molt més continguda i realista en relació a les projeccions de població.
AAUP arquitectes SLP
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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 tal 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 a causa de 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.
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.
NNSS
Potencial d'habitatges (SU)
Sòl urbà

POUM (Ap. Inicial)

338 hab.

243 hab. *

113.559 m2

0,61%

77.175 m2

0,41%

51.052 m2

0,27%

0 m2

0,00%

Sòl no urbanitzable

18.524.270 m2

99,12%

18.611.707 m2

99,59%

Total municipi

18.688.882 m2

100,00%

18.688.882 m2

100,00%

Sòl urbanitzable

* A aquest potencial caldrà afegir el potencial màxim d'habitatges en SNU, segons el
"Catàleg de masies, cases rurals i altres construccionsen SNU". Aquest potencial es
calcula en 35 habitatges en edificis del Catàleg, més 14 en altres habitatges en SNU no
susceptibles de ser incorporats al Catàleg.

3.3

Justificació al compliment del planejament territorial

El mes de setembre de 2008, s’aprovà definitivament el Pla territorial parcial de les
Comarques centrals (en endavant PTPCC), elaborat per la Secretaria per a la
AAUP arquitectes SLP
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Planificació Territorial a través del Programa de Planejament Territorial del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC)

Criteris d’ordenació per als nous creixements urbans:
El PTPCC assigna al nucli de Copons una estratègia de creixement moderat que
s’ajusta a la realitat econòmica i social dins de la comarca al nivell d’altres municipis
semblants de l’Anoia.
Segons determina el PTPCC, l’extensió màxima orientativa que el POUM podrà
establir al nucli de Copons, assimilat a l’estratègia de creixement moderat, vindrà de
l’aplicació de les següents expressions alfanumèriques:
Creixement moderat

E= 30 * A * f / 100

E: superfície de l’extensió urbana
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent
2
f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió: f = (18 + A – 0,005 * A ) / (A + 5)

Per als nucli de la Roquera i Sant Pere de Copons el PTPCC estableix una estratègia
de millora i compleció:

AAUP arquitectes SLP
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Assentament

Sup. NNSS (ha)

Aprovació inicial

Sup. POUM (ha)

Tipologia teixit

Copons

10’43

7,76

Nucli històric

La Roquera

0’18

0,14

Nucli històric

Sant Pere de
Copons

0,59

0,30

Nucli històric

Estratègia

Creixement
moderat
Millora i
compleció
Millora i
compleció

L’àrea de sòl urbà que es pot vincular al nucli de Copons actualment és de 7,36 Ha, un
cop descomptat tot el sòl no urbanitzat.
Seguint el criteris de la norma, el valor de f és de 2,0297.
Amb aquests paràmetres, el valor E és de 4,48 Ha, fent que l’extensió màxima per al
nucli de Copons sigui de 11’84 Ha, segons els criteris del PTPCC. El POUM
contempla una extensió urbana total de 7,76 Ha. disminuint l’extensió en tots els nuclis
respecte les NNSS i per sota el màxim establert pel PTPCC.
Per tant, el POUM s’adequa al planejament de rang superior.
Criteris d’ordenació per al sòl no urbanitzable:
Han quedat incorporats a l’ordenació urbanística les delimitacions i prescripcions de
les categories del sòl no urbanitzable plantejades pel PTPCC amb la definició més
detallada que ha permès el treball a una escala més petita. Les Normes urbanístiques
del present POUM, recullen les prescripcions del planejament superior i el
complementen amb especificacions normatives pròpies.
El PTPCC estableix dues categories principals dins del Sòl no urbanitzable: el Sòl de
Protecció especial de valor natural i de connexió i el Sòl de Protecció preventiva.
El POUM inclou totes les zones delimitades com a Sòl no urbanitzable de Protecció
especial agroforestal dins de la clau 21, el Sòl no urbanitzable de Protecció territorial
d’interès fluvial, agrari i/o paisatgístics dins la clau 22 i el Sòl no urbanitzable de
Protecció preventiva dins de la clau 23.
Durant els treballs de desenvolupament del POUM s’ha parat especial atenció en
definir els límits entre les zones agrícoles i les forestals, identificant amb detall aquelles
antigues explotacions agrícoles, especialment del conreu de la vinya en bancals, que
havien estat envaïdes pel bosc, amb l’objectiu que, mitjançant rompudes autoritzades
permetin recuperar, al menys en part, aquell ús agrícola i el característic paisatge
associat.
Criteris d’ordenació per a les infraestructures:
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals no inclou cap modificació, millora o
noves infraestructures dins del terme municipal de Copons.

AAUP arquitectes SLP
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4.

RESUM DE DETERMINACIONS DEL POUM DE
COPONS

4.1

Descripció de les característiques bàsiques del POUM

Estratègia de creixement global del municipi de Copons:
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) determina un creixement
moderat pel nucli de Copons.
La proposta pel nucli de Copons, fer compatible el creixement residencial estimat amb
la mínima ocupació de sòl lliure. Per això, es preveu que poder utilitzar i transformar un
nombre important d’edificis que ara estan buits per les dificultats de 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 i l’antiga fàbrica o també, les
àrees de transformació, com les situades al sud del municipi: L’Era i l’escorxador.
També es redueix al mínim necessari el límit de la zona industrial, cenyint-lo a l’àmbit
de la zona consolidada actualment.
Finalment, el PTPCC protegeix especialment una bona part del sòl no urbanitzable del
municipi. Aquesta protecció especial s’hauria de fer extensiva a les lleres i cursos
fluvials més importants que solquen el municipi.

Nucli de Copons
 Estratègia de compactació del nucli urbà.
 Tancament del nucli urbà pel nord-est i l’oest del municipi amb els nous sectors
anomenats “El Castell”, “Cal Reiet i l’era” i “Naus del Sols-carrer”.
 Delimitació dels horts i jardins privats i manteniment dels jardins privats sense
edificabilitat.
 Mantenir i rehabilitar el parc d’habitatges construït, d’alt valor patrimonial.
 Permetre la rehabilitació en pluri-habitatge per densificar el nucli urbà.
 Preservar estructures urbanes, protegir i potenciar nuclis, habitatge per joves,
etc.
 Mantenir i consolidar els tres àmbits d’aparcament actualment en funcionament.
El Castell: Àrea de transformació d’ús en sòl urbà no consolidat situada al nordest del nucli urbà de Copons, a l’àmbit ocupat antigament pel Castell de Copons,
tot i que no en queden restes visibles, i parcialment per un jaciment arqueològic
– Completar la trama urbana existent al nord-est del nucli, donant continuïtat a la
xarxa viària perimetral prevista, preveient situar una reserva de sòl per a espai
lliure a tocar del carrer Sant Magí.

AAUP arquitectes SLP

11

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

Aprovació inicial

– Reordenar i transformar el sòl en ús d’habitatge de mitjana densitat d’acord
amb les preexistències de l’entorn immediat. L’espai interior a l’anella vial
esmentada serà un jardí privat (comunitari o parcialment privatiu).
– Consolidar el vial rodat carrer del Castell, entre el carrer de Sant Magí i la plaça
del Castell.
Cal Reiet i l’era: Àrea de transformació d’ús en sòl urbà no consolidat situada al
límit oest del nucli urbà de Copons. Comprèn els terrenys de l’actual aparcament
de Cal Reiet, les ruïnes de l’edificació coneguda com La Pallissa i l’esplanada de
l’era. El sector està delimitat pel carrer Ramon Morera al nord, el talús de l’era al
sud i la riera de Veciana a l’oest, ja en sòl no urbanitzable. Aquest sector és la
revisió de l’anterior SAU discontinu “Hort d’en Sala”, que preveia 137 nous
habitatges, així com l’anterior Unitat d’actuació residencial “La Pallissa”.
– Mantenir la superfície de l’actual aparcament de Cal Reiet per consolidar el seu
ús com a espai públic.
– Ampliar la xarxa viària al sud de l’aparcament, per crear un recorregut peatonal
que enllaci l’aparcament amb el carrer a Vilanova a través de la prolongació del
passatge Joan Lluch, i que resolgui el desnivell entre l’aparcament i l’era. Es
preveu la cessió i urbanització del sòl que ha de garantir l’accés als habitatges,
com també la cessió i una urbanització tova de sòl damunt l’era per a l’espai
lliure.
– Permetre un creixement residencial de mitjana densitat que segueixi la tipologia
i implantació de la trama urbana existent.
L’escorxador: Polígon situat en sòl urbà al sud del nucli de Copons, limitant a
l’oest amb el carrer Vilanova i a l’est amb la carretera de Ponts. Limita pel costat
sud amb el sòl no urbanitzable. Conté l’edifici de l’antic escorxador.
 Rehabilitar l’actual edificació industrial per convertir-la en habitatges,
enderrocant aquells volums adossats que no formen part de la volumetria de
l’edificació principal.
 Obtenir i urbanitzar el sòl destinat a xarxa viària i el sòl per a espais lliures a
tocar de la carretera de Ponts i a l’extrem sud del polígon.
 Resoldre la connexió peatonal entre l’espai lliure del sud del polígon i la parada
de l’autobús situada al creuament de la carretera de Ponts amb el Passatge
Joan Lluch.
Zona industrial: Polígon situat al sud del nucli de Copons, formant part de l’antic
àmbit de desenvolupament industrial, del qual es manté la nau existent.
 Manteniment de l’activitat industrial a la nau existent, així com un àmbit de
creixement per a la seva ampliació o per una segona activitat industrial.
 Acondiciar el sòl existent destinat a xarxa viària que dóna accés a la nau i als
serveis tècnics de l’ajuntament situats al nord de l’edificació.
Naus del Sols-carrer: Àrea de transformació d’ús en sòl urbà no consolidat
situada al sud del nucli de Copons, al final del carrer Vilanova, format actualment
per dues naus industrials.
AAUP arquitectes SLP
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Reordenar i transformar el sòl en ús d’habitatge de mitjana densitat, d’acord
amb les preexistències de l’entorn immediat, mitjançant una implantació
residencial que continuï la trama urbana existent.
Es preveu la cessió i urbanització de sòl destinat a espais lliures al sud del
polígon. Aquesta reserva de sòl ha de possibilitar la integració del final del
poble amb els horts pròxims i relacionar-lo amb la riera de Veciana.

La Fàbrica: Edifici d’interès arquitectònic actualment utilitzat com a magatzem,
ben ubicat i en bon estat de conservació que permet la seva reconversió en
equipament.
Nucli de la Roquera
 Mantenir l’edificabilitat existent.
 Conservació i millora de l’edificació existent
 Nova delimitació del sòl urbà que conté estrictament el conjunt de cases
existents.
Nucli de Sant Pere de Copons
 Manteniment i rehabilitació patrimonial del conjunt arquitectònic
 Nova delimitació del sòl urbà més reduïda que s’adequa a les edificacions
històriques que envolten l’església.
Edificacions en sòl no urbanitzable
 Identificació de masies, cases rurals i altres elements de valor arquitectònic
com parets i barraques de pedra seca.
 Delimitació dels horts i l’estructura industrial del sistema de reg, les basses i
molins com a patrimoni arqueològic.
 Potenciar la recuperació, manteniment i rehabilitació del patrimoni arquitectònic
present al sòl no urbanitzable.
 Classificar com a sòl no urbanitzable: l’Hort d’en Sala, els creixements de les
NNSS a Sant Pere de Copons i la zona industrial no consolidada.
 Permetre usos a la cimentera per al foment de l’agricultura, la ramaderia i
derivats.
 Millorar i potencial les infraestructures i els equipaments: cementiri, camp de
futbol, dipòsits, antenes, nova EDAR...
Mobilitat i aparcament
 Es proposa un nou vial al sector del Castell, resseguint l’actual camí en forma
d’anella i que permet l’accés als nous habitatges i a les façanes posteriors de
les parcel·les del carrer del Mur.
 Millorar l’actual camí que passa per sota el pont de la carretera de Ponts i
comunicar la zona d’equipaments esportius i l’aparcament del costat de la
carretera amb l’extrem sud del nucli.
 Creació d’un recorregut peatonal paral·lel a la riera de Veciana a través
d’espais lliures que uneixi la part inferior del poble amb el Parc agrari.
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Conservar en bon estat i potenciar la xarxa de camins rurals i tradicionals
existents, que uneixen les diferents edificacions i masies del municipi. Aquests
camins realitzen una funció articuladora i vertebradora del territori.
Consolidar els aparcaments existents situats al nucli de Copons de Sant Magí,
Cal Reiet i el de la zona esportiva.

Creixement d’habitatges / estratègia de creixement proposada
 Es proposa una estratègia del global del municipi que es basi en un creixement
compacte del nucli, evitant un consum excessiu de nou sòl reforçant, tancant i
completant el nucli existent.
 Aquesta estratègia de compactació es basa en ocupar els buits que han anat
quedant dins de la trama urbana per a ubicar-hi els nous sectors de
creixement. Es proposen creixements a l’àrea situada a l’oest del nucli
delimitada per la Riera de Veciana, i l’àmbit del nord-est del poble delimitada
per la carretera.
Àrees industrials / activitat econòmica
 Proposta de desclassificar bona part del sector de sòl urbanitzable industrial
previst per les NNSS vigents al sud del nucli urbà, delimitant com a sòl urbà
industrial l’àmbit de la indústria existent actualment en funcionament, i deixant
com a sòl no urbanitzable la resta del sector industrial proposat a les NNSS.
 Pel que fa a les activitats en sòl no urbanitzable, es proposa que es fomentin
les activitats econòmiques compatibles amb l’entorn a les masies i edificacions
rurals disseminades pel terme municipal.
Equipaments comunitaris
 S’ha actualitzat la clau urbanística de l’antiga rectoria, a les NNSS qualificada
de teixit residencial, a clau d’equipament per adequar el planejament la realitat.
Fa poc van finalitzar les obres que han convertit l’edifici en la nova escola.
 Es proposa transformar la fàbrica situada al carrer Raval, actualment
destinada a magatzem, a equipament per la singularitat de l’edificació i la seva
ubicació al centre del nucli. Aquest equipament està previst que pugui ser un
Centre de formació i recursos que inclouria una escola d’oficis artesanals i
residències temporals per al professorat.

Activitats en sòl no urbanitzable:


Masies i cases rurals


Les activitats d’agroturisme i d’altres relacionades amb les masies i
cases rurals existents es regularan seguint els criteris establerts en el
“Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en Sòl no
urbanitzable” que forma part del contingut del present POUM.

AAUP arquitectes SLP
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Activitats ramaderes




Hauran de complir les determinacions del Pla territorial parcial de les
Comarques Centrals, situant-se preferentment en el sòl no urbanitzable
de protecció genèrica (sòl no urbanitzable de menys protecció).

Activitats de lleure




Aprovació inicial

Hauran de complir les determinacions del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Centrals, situant-se en el sòl no urbanitzable de protecció
genèrica (sòl no urbanitzable de menys protecció), i hauran de ser
compatibles amb l’entorn mediambiental.

Futura depuradora


S’haurà de preveure una reserva de sòl per tal d’ubicar-hi aquest servei
tècnic i mediambiental, preferiblement al sud del nucli a on s’ajunten les
dues rieres.

Patrimoni arquitectònic i natural:


Mantenir, conservar i aprofitar per a nous usos el patrimoni arquitectònic,
especialment al Sòl no urbanitzable, potenciant la transformació de masies i
cases pairals en habitatges o cases de turisme rural, per tal d’afavorir el
manteniment del patrimoni arquitectònic i, al mateix temps, controlar el territori.



Reforçar la qualitat del Sòl no urbanitzable, mantenint o potenciant la “xarxa
viva” formada pels camins i les masies i edificacions rurals, que articulen i
vertebren el territori.



Optar per una ordenació del territori que garanteixi la protecció activa i la posta
en valor dels espais agrícoles, més enllà del seu rendiment econòmic directe,
com a peça bàsica de la matriu d’espais lliures, reforçant els seus valors de
funcionalitat ecològica i continuïtat paisatgística, com un dels elements actius
del municipi.



Apostar per la connectivitat, protegint la xarxa de rieres, torrents i barrancs i
l’espai agroforestal.



Pel que fa a la zonificació del sòl no urbanitzable, es respectaran les
determinacions establertes pel Pla Territorial Parcial de les Comarques
Centrals i pel planejament actualment vigent al municipi (Normes subsidiàries
de planejament). A més a més, es farà un especial èmfasi en la protecció de
les lleres dels diferents cursos fluvials que solquen el municipi.

A grans trets, l’objectiu pel sòl urbà és la consolidació dels diferents nuclis urbans, i
l’objectiu pel sòl no urbanitzable és la preservació i potenciació del patrimoni
paisatgístic, natural i arquitectònic.
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Propostes urbanístiques del POUM

4.2.1 Habitatges potencials
En tot el sòl urbà, el POUM contempla un total de 243 habitatges, 58 dels quals
corresponen als àmbits de planejament i gestió, distribuïts segons el quadre següent:
Ús principal

Superfície total

Habitatges
potencials

Residencial

77.631,73 m2

229

Llicència directa

Residencial

58.167,32 m2

171

PAU-1

Residencial

3.230,41 m2

12

PAU-2

Industrial

4.925,85 m2

0

PMU-1

Residencial

3.522,83 m2

12

PMU-2

Residencial

5.617,00 m2

24

PMU-3

Residencial

2.168,32 m2

10

La Roquera

Residencial

1.380,22 m2

6

Sant Pere

Residencial

3.002,90 m2

8

82.014,85 m2

243

Copons

Total sòl urbà

4.2.2 Zones en sòl no urbanitzable
El POUM de Copons estableix tres tipus de zones en sòl no urbanitzable:
 Sòl de Protecció especial agroforestal (clau 21)
 Sòl de Protecció territorial d'interès fluvial, agrari i/o paisatgístic (clau 22)
 Sòl de Protecció preventiva (clau 23)
Aquesta classificació ha vingut determinada per la ordenació que proposa el Pla
territorial parcial de les Comarques Centrals, els estudis del SiTxell, criteris de les
NNSS i finalment pel treball de camp.
El Sòl de Protecció especial agroforestal (clau 21) ocupa la major part del municipi i
està dividit en tres sub-claus: rústic forestal (clau 21a), rústic agrícola (21b) i parc
agrari (clau 21c).

4.2.3 Zones en sòl urbà
El POUM de Copons estableix tres tipus de zones en sòl urbà:
 Casc antic de conservació (clau 1)
 Casc antic (clau 2)
 Industrial (clau 3)
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A grans trets, el Casc antic de conservació (clau 1) correspon a aquells àmbits del
nucli que per les seves característiques disposen de valor patrimonial, i que per tant no
es poden enderrocar ni es permet alterar la seva volumetria. Per altra banda, el Casc
antic (clau 2) és aquell que no gaudeix de valor patrimonial i per tant sí que es permet
el seu enderroc i reconstrucció, sempre hi quan es respecti la tipologia edificatòria
característica del nucli.
Paral·lelament, les claus de casc antic disposen de tres sub-claus. Aquestes es
corresponen a la pròpia edificació, al jardí privat vinculat a l’edificació on no hi està
permès cap construcció auxiliar, i finalment al jardí privat vinculat a l’edificació on ja
existeixen o estan permeses petites construccions auxiliars.

4.2.4 Quantificació zones i sistemes
Les superfícies de les zones i sistemes en sòl urbà provenen de la medició automàtica
en el plànol escala 1:1.000 d’ordenació del sòl, mentre les superfícies de les zones i
sistemes en sòl no urbanitzable s’han fet a partir dels plànols escala 1:5.000
d’ordenació del sòl, quan no ha estat possible una escala més petita.

Zones

SISTEMES

Qualificacions en Sòl no urbanitzable
clau

descripció

XV

Viari

44.343,69

0,24%

EQ

Equipaments comunitaris

1.379,74

0,01%

TA

Serveis tècnics i mediambientals

6.158,14

0,03%

21a

Sòl de protecció especial agroforestal. Rústic forestal

8.544.880,57

45,92%

21b

Sòl de protecció especial agroforestal. Rústic agrícola

8.392.940,75

45,11%

21c

Zona d'horts i altres elements

22

Sòl de protecció territorial d'interès fluvial, agrari i/o paisatgístic

23

Sòl de protecció preventiva
TOTAL SNU

PEU-1. Parc agrari

Superfície (m2)

%

32.455,56

0,17%

1.482.111,68

7,97%

102.596,76

0,55%

18.606.866,89

100,00%

32.455,56

0,17%

109.510,95

0,59%

PEU-3. Circ de Les Feixes

25.000,00

0,13%

PEU-4. Façana de ponent

16.783,00

0,09%

183.749,51

0,99%

PEU-2. Pla del camp

Total PEU en SNU

A continuació es presenten els quadres amb les superfícies de les zones i sistemes en
sòl urbà de llicència directa, és a dir, no incloses en Plans de millora urbana o en
Polígons d’actuació urbanística.
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Qualificacions en sòl urbà. Nucli de Copons
Sòl urbà llicència directa

SISTEMES

clau
XV

Xarxa viària

m2 sostre

1.739,43

VP

Espais lliures

1.750,57

EQ

Equipaments comunitaris

9.654,46

TA

Serveis tècnics i mediambientals

418,91

Casc antic de conservació

22.580,58

1a

Edificació

15.318,89

1b

Jardí no edificable

1c

Jardí amb construccions auxiliars

39.389,04

4.490,20
2.771,49

2

Casc antic

10.132,81

2a

Edificació

6.878,07

2b

Jardí no edificable

3.254,74

3

núm.
habitatges

11.890,56

XVa Xarxa viària. Aparcament

1

ZONES

m2

descripció

Industrial

0,00

Total sistemes

25.453,93

Total zones

32.713,39

TOTAL

58.167,32

15.660,38

0,00

55.049,42

171

Qualificacions en sòl urbà. Nucli de La Roquera
Sòl urbà llicència directa

SISTEMES

clau
XV

Viari

m2

m2 sostre

0,00

VP

0,00

Espais lliures

EQ

Equipaments comunitaris

0,00

TA

Serveis tècnics i mediambientals

0,00

Casc antic de conservació

479,13

1a

Edificació

479,13

1b

Jardí no edificable

1c

Jardí amb construccions auxiliars

0,00

Casc antic

197,06

2a

Edificació

197,06

2b

Jardí no edificable

0,00

Industrial

0,00

Total sistemes

704,03

Total zones

676,19

TOTAL

AAUP arquitectes SLP
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0,00

2

3

núm.
habitatges

704,03

XVa Viari. Aparcament

1

ZONES

descripció

1.380,22

656,26

0,00

1.821,12
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Qualificacions en sòl urbà. Nucli de Sant Pere de Copons
Sòl urbà llicència directa

SISTEMES

clau
XV

Viari

XVa Viari. Aparcament

m2

m2 sostre

0,00

VP

Espais lliures
Equipaments comunitaris

101,09

TA

Serveis tècnics i mediambientals

215,66

0,00

Casc antic de conservació

1.741,19

1a

Edificació

1.023,16

1b

Jardí no edificable

1c

Jardí amb construccions auxiliars

0,00

1.945,12

718,03

2

Casc antic

0,00

2a

Edificació

0,00

2b

Jardí no edificable

0,00

2c

Jardí amb construccions auxiliars

0,00

Industrial

0,00

3

núm.
habitatges

944,96

EQ

1

ZONES

descripció

Total sistemes

1.261,71

Total zones

1.741,19

TOTAL

3.002,90

0,00

0,00

1.945,12

8

El quadre següent especifica les superfícies de sòl urbà incloses en els Polígons
d’actuació urbanística que el POUM proposa al nucli de Copons. El “Pau-1.
L’escorxador” es classifica com a Sòl urbà consolidat, i el “PAU-2. Zona industrial” es
classifica com a Sòl urbà no consolidat.
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Qualificacions en sòl urbà. Nucli de Copons
PAU-1 (SUC)

SISTEMES

clau
XV

m2

descripció
Xarxa viària

PAU-2 (SUNC)
núm.
habitatges

m2 sostre

351,35

m2

núm.
habitatges

m2 sostre

1.362,24

XVa Xarxa viària. Aparcament
VP

Espais lliures

EQ

Equipaments comunitaris

TA

Serveis tècnics i mediambientals

ZONES

1

1.729,30
487,37
1.457,19
1.149,76

1.260,81

12

1a

Edificació

Casc antic de conservació

420,27

1.260,81

12

1b

Jardí no edificable

729,49

1c

Jardí amb construccions auxiliars
0,00

0

2

Casc antic

2a

Edificació

2b

Jardí no edificable

3

0,00

Industrial

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

1.619,05

1.907,04

0

1.907,04

0

Total sistemes

2.080,65

3.306,80

Total zones

1.149,76

1.619,05

TOTAL

3.230,41

1.260,81

12

4.925,85

A continuació, el quadre següent especifica les superfícies de sòl urbà no consolidat
incloses en els Plans de millora urbana que el POUM proposa al nucli de Copons:
Qualificacions en sòl urbà. Nucli de Copons
PMU-1 (SUNC)

SISTEMES

clau
XV

Xarxa viària

m2

m2 sostre

núm.
habitatges

1.102,14

VP

Espais lliures

EQ

Equipaments comunitaris

1

m2

m2 sostre

PMU-3 (SUNC)
núm.
habitatges

949,22

XVa Xarxa viària. Aparcament

TA

ZONES

descripció

PMU-2 (SUNC)
m2

227,36

1.654,87
406,26

880,23

789,81

Serveis tècnics i mediambientals
Casc antic de conservació

1a

Edificació

1b

Jardí no edificable

1c

Jardí amb construccions auxiliars

2

Casc antic

2a

Edificació

2b

Jardí no edificable

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

2.014,43

1.750,00

12

2.132,68

3.608,00

24

1.151,15

1.397,00

10

720,00

1.750,00

12

1.275,00

3.608,00

24

645,00

1.397,00

10

1.294,43

857,68

506,15

Total sistemes

1.508,40

3.484,32

1.017,17

Total zones

2.014,43

TOTAL

3.522,83

3

núm.
habitatges

m2 sostre

Industrial

0

2.132,68
1.750,00

12

5.617,00

1.151,15
3.608,00

24

2.168,32

1.397,00

10

Per al conjunt de sòl urbà, consolidat i no consolidat, les relacions entre zones i
sistemes son les següents:

AAUP arquitectes SLP
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Qualificacions en sòl urbà. Nucli de Copons
Total Sòl urbà

SISTEMES

clau
XV

Xarxa viària

15.882,87

m2 sostre

3.394,30

4,37%

VP

5.556,17

7,16%

10.141,83

13,06%

1.876,10

2,42%

Espais lliures

EQ

Equipaments comunitaris

TA

Serveis tècnics i mediambientals
Casc antic de conservació

23.730,34

30,57%

1a

Edificació

15.739,16

20,27%

1b

Jardí no edificable

5.219,69

6,72%

1c

Jardí amb construccions auxiliars

2.771,49

3,57%

2

Casc antic

15.431,07

19,88%

2a

Edificació

9.518,07

12,26%

2b

Jardí no edificable

5.913,00

7,62%

Industrial

1.619,05

2,09%

Total sistemes

36.851,27

47,47%

Total zones

40.780,46

52,53%

TOTAL

77.631,73

100,00%

3

núm.
habitatges

20,46%

XVa Xarxa viària. Aparcament

1

ZONES

m2

descripció

40.649,85

22.415,38

1.907,04

64.972,27

229

Qualificacions en sòl urbà. Nucli de La Roquera
Total Sòl urbà

SISTEMES

clau
XV

Viari

XVa Viari. Aparcament

m2

m2 sostre

704,03

51,01%

0,00

0,00%

VP

Espais lliures

0,00

0,00%

EQ

Equipaments comunitaris

0,00

0,00%

TA

Serveis tècnics i mediambientals

0,00

0,00%

Casc antic de conservació

479,13

34,71%

1a

Edificació

479,13

34,71%

1b

Jardí no edificable

0,00

0,00%

1c

Jardí amb construccions auxiliars

0,00

0,00%

1

ZONES

descripció

2

Casc antic

197,06

14,28%

2a

Edificació

197,06

14,28%

2b

Jardí no edificable

0,00

0,00%

Industrial

0,00

0,00%

Total sistemes

704,03

51,01%

Total zones

676,19

48,99%

1.380,22

100,00%

3

TOTAL

AAUP arquitectes SLP

núm.
habitatges

1.164,87

656,26

0,00

1.821,12

6
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Qualificacions en sòl urbà. Nucli de Sant Pere de Copons
Total Sòl urbà

SISTEMES

clau
XV

Viari

m2

m2 sostre

944,96

31,47%

XVa Viari. Aparcament

0,00

0,00%

VP

Espais lliures

0,00

0,00%

EQ

Equipaments comunitaris

101,09

3,37%

TA

Serveis tècnics i mediambientals

215,66

7,18%

Casc antic de conservació

1.741,19

57,98%

1a

Edificació

1.023,16

34,07%

1b

Jardí no edificable

718,03

23,91%

1c

Jardí amb construccions auxiliars

0,00

0,00%

1

ZONES

descripció

2

Casc antic

0,00

0,00%

2a

Edificació

0,00

0,00%

2b

Jardí no edificable

0,00

0,00%

Jardí amb construccions auxiliars

0,00

0,00%

Industrial

0,00

0,00%

Total sistemes

1.261,71

42,02%

Total zones

1.741,19

57,98%

TOTAL

3.002,90

100,00%

2c
3

AAUP arquitectes SLP

núm.
habitatges

1.945,12

0,00

0,00

1.945,12
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Instruments de desenvolupament urbanístic

4.3.1 Plans de millora urbana (PMU)
PMU-1. El Castell

Àmbit:
Àrea de transformació d’ús en sòl urbà no consolidat situada al nord-est del nucli urbà
de Copons a l’àmbit ocupat antigament pel Castell de Copons, que no en queden
restes visibles, i que conté parcialment un jaciment arqueològic.
Objectius:
Completar la trama urbana existent al nord-est del nucli, donant continuïtat a la xarxa
viària perimetral prevista, preveient situar una reserva de sòl per a espai lliure a tocar
del carrer Sant Magí.
Reordenar i transformar el sòl en ús d’habitatge de mitjana densitat d’acord amb les
preexistències de l’entorn immediat. L’espai interior a l’anella vial esmentada serà un
jardí privat (comunitari o parcialment privatiu).
Consolidar el vial rodat carrer del Castell, entre el carrer de Sant Magí i la plaça del
Castell.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les zones d’aprofitament privat d’aquest Pla de millora, que es determinen als plànols
d’ordenació, s’ordenaran d’acord amb les Normes urbanístiques del POUM, segons la
qualificació de “Casc antic” (clau 2), amb les subclaus 2a (Edificació) i 2b (Jardí no
edificable).

AAUP arquitectes SLP
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PMU-2. Cal Reiet i l’era

Àmbit:
Àrea de transformació d’ús en sòl urbà no consolidat situada al límit oest del nucli urbà
de Copons. Comprèn els terrenys de l’actual aparcament de Cal Reiet, les ruïnes de
l’edificació coneguda com La Pallissa i l’esplanada de l’era. El sector està delimitat pel
carrer Ramon Morera al nord, el talús de l’era al sud i la riera de Veciana a l’oest, ja en
sòl no urbanitzable.
Aquest sector és la revisió de l’anterior SAU discontinu “Hort d’en Sala”, que preveia
137 nous habitatges, així com l’anterior Unitat d’actuació residencial “La Pallissa”.
Objectius:
Mantenir la superfície de l’actual aparcament de Cal Reiet per consolidar el seu ús
com a espai públic.
Ampliar la xarxa viària al sud de l’aparcament, per crear un recorregut peatonal que
enllaci l’aparcament amb el carrer a Vilanova a través de la prolongació del passatge
Joan Lluch, i que resolgui el desnivell entre l’aparcament i l’era. Es preveu la cessió i
urbanització del sòl que ha de garantir l’accés als habitatges, com també la cessió i
una urbanització tova de sòl damunt l’era per a l’espai lliure.
Permetre un creixement residencial de mitjana densitat que segueixi la tipologia i
implantació de la trama urbana existent.

AAUP arquitectes SLP
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Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon es determinen als plànols d’ordenació
i s’ordenaran d’acord amb les Normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació
de “Casc antic” (clau 2), amb les subclaus 2a (Edificació) i 2b (Jardí no edificable).
La posició de les edificacions dins del sòl privat (el no destinat a sistemes) és
indicativa.
En el cas que una de les edificacions s’utilitzi per resoldre el desnivell entre la cota de
l’aparcament i la cota de l’era, el punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima serà
el més pròxim a la cota de l’aparcament. En conseqüència, l’edifici vist des de l’era
semblarà constar d’una sola planta d’altura, mentre que vist des de l’aparcament serà
de PB+2, d’acord amb la subclau 2a.
Per la seva ubicació en el límit del nucli i la seva visibilitat des de la riera de Veciana,
les façanes de les edificacions seguiran allò que estableixi el “Pla especial Façana de
ponent”.

AAUP arquitectes SLP
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PMU-3. Naus del Sols-carrer

Àmbit:
Àrea de transformació d’ús en sòl urbà no consolidat situada al sud del nucli de
Copons, al final del carrer Vilanova (tram anomenat “Sols-carrer”), format actualment
per dues naus industrials sense valor patrimonial.
Objectius:
Reordenar i transformar el sòl en ús d’habitatge de mitjana densitat, d’acord amb les
preexistències de l’entorn immediat, mitjançant una implantació residencial que
continuï la trama urbana existent.
Es preveu la cessió i urbanització de sòl destinat a xarxa viària i espais lliures. Aquesta
reserva de sòl ha de possibilitar una transició integrada entre el límit del poble i el sòl
agrícola i la riera de Veciana.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon, que es determinen als plànols
d’ordenació i s’ordenaran d’acord amb les Normes urbanístiques del POUM, segons la
qualificació de “Casc antic” (clau 2), amb les subclaus 2a (Edificació) i 2b (Jardí no
edificable).
Per la seva ubicació en el límit del nucli i la seva visibilitat des de la riera de Veciana,
les façanes de les edificacions seguiran allò que es determini al “Pla especial Façana
de ponent”.

AAUP arquitectes SLP
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4.3.2 Polígons d’actuació urbanística (PAU)
PAU-1. L’Escorxador

Àmbit:
Polígon situat en sòl urbà al sud del nucli de Copons, limitant a l’oest amb el carrer
Vilanova i a l’est amb la carretera de Ponts. Limita pel costat sud amb el sòl no
urbanitzable. Conté l’edifici amb interès patrimonial de l’antic escorxador que hi té
adossats coberts sense valor arquitectònic.
Objectius:
Rehabilitar l’actual edificació industrial per convertir-la en habitatges, enderrocant
aquells volums adossats sense valor patrimonial que no formen part de la volumetria
de l’edificació principal.
Obtenir i urbanitzar el sòl destinat a xarxa viària i el sòl per a espais lliures a tocar de la
carretera de Ponts i a l’extrem sud del polígon.
Resoldre la connexió peatonal entre l’espai lliure del sud del polígon i la parada de
l’autobús, situada al creuament de la carretera de Ponts amb el Passatge Joan Lluch.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon es determinen als plànols d’ordenació
i s’ordenaran d’acord amb les Normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació
de “Casc antic de conservació” (clau 1), amb les subclaus 1a (Edificació) i 1b (Jardí no
edificable).

AAUP arquitectes SLP
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PAU-2. Zona industrial

Àmbit:
Polígon situat al sud del nucli de Copons, formant part de l’antic àmbit de
desenvolupament industrial, del qual es manté la nau existent.
Objectius:
Manteniment de l’activitat industrial a la nau existent, així com un àmbit de creixement
per a la seva ampliació o per una segona activitat industrial.
Acondiciar el sòl existent destinat a xarxa viària que dóna accés a la nau i als serveis
tècnics de l’ajuntament situats al nord de l’edificació.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les zones d’aprofitament privat d’aquest polígon es determinen als plànols d’ordenació
i s’ordenaran d’acord amb les Normes urbanístiques del POUM, segons la qualificació
de “Zona industrial” (Clau 3).

AAUP arquitectes SLP
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4.3.3 Plans especials urbanístics (PEU)
PEU-1. Parc agrari

Àmbit:
Es tracta d’un sector al nord-oest del nucli de copons que inclou d’horts, canals,
basses i antics molins fariners de l’edat mitjana. L’Àmbit està delimitat per la riera de
Veciana, la carretera de Copons a Veciana i el sòl urbà del nucli de Copons,
concretament les parets del fons de les edificacions del carrer d’Àngel Guimerà.
Objectius:
Conservar l’alt valor agrícola i de paisatge que aporta valor patrimonial al municipi, així
com incloure els pous, murs de pedra, camins i barraques agrícoles com elements patrimonials.

Mantenir la zona lliure de construccions que malmetin la qualitat ambiental d’aquest
entorn.
Consolidar els molins fariners i conservar els elements històrics per transformar l’espai
en un atractiu turístic del municipi de Copons.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les condicions del Pla especial s’hauran d’adequar a l’articulat específic de les
Normes urbanístiques del POUM, mantenint com a principal l’ús agrícola intensiu. Les
intervencions aniran encaminades a destacar el valor paisatgístic d’aquest indret, i a
facilitar-ne el coneixement i difusió.

AAUP arquitectes SLP
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Per a les activitats que requereixin espais tancats, com espais museogràfics o de
difusió històrica dels valors agrícoles, s’utilitzaran preferentment alguna de les
construccions existents en desús.
El PEU haurà d’inventariar, definint-ne les actuacions de protecció, millora,
accessibilitat i altres dels elements abans relacionats, compatibles amb la seva
conservació, per tal d’incloure’ls al Pla especial de protecció del patrimoni (PEPP)
descrit a la Disposició Transitòria d’aquest POUM.

PEU-2. Pla del camp

Àmbit:
Sector situat al sud del nucli de Copons que comprèn les antigues naus agràries, el
camp de futbol del rieral, el restaurant de Can Closa i els camps de conreu més
pròxims.
Objectius:
Conservar el valor natural i paisatgístic del sector i desenvolupar-hi activitats de lleure
relacionades amb el valor a protegir.
AAUP arquitectes SLP
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Condicions d’ordenació, edificació i ús:
El Pla especial podrà autoritzar els usos de pràctica esportiva a l’aire lliure, càmping i
aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda
Per a la implantació de l’ús de càmping o d’aparcament de caravanes, autocaravanes i
remolcs tenda serà preceptiva la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic, d’acord
amb el que determina l’article 47.6. e) del TRLU.
També es permet la implantació d’una estació depuradora qualificada com a Sistema
de serveis tècnics i mediambientals (clau ST). La delimitació del seu emplaçament en
els plànols és indicativa.

PEU-3. Circ de Les Feixes

Àmbit:
Sector situat al Pla de Simeó, al creuament de la carretera BV-1005 i el torrent Boter,
al nord del nucli de Copons.
Objectius:
Mantenir el desenvolupament del PEU en execució “Pla especial activitat de circ a Les
Feixes-Tot Circ”, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central en data 4 de febrer de 2009 i publicat al DOGC el 22 d’abril de
2009.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Serà d’aplicació aquelles condicions establertes en el “Pla especial activitat de circ a
Les Feixes-Tot Circ”, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Catalunya Central en data 4 de febrer de 2009 i publicat al DOGC el 22 d’abril de
2009.
AAUP arquitectes SLP

31

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

Aprovació inicial

PEU-4. Façana de ponent

Àmbit:
Es tracta d’un sector paral·lel a la riera de Veciana que comprèn el límit oest del nucli
de Copons.
Objectius:
Incrementar la relació del nucli de Copons amb les lleres de la riera de Veciana
mitjançant la millora i consolidació de recorreguts a peu o en bicicleta, així com la
conservació i, si cal, l’arranjament dels valors paisatgístics de l’àmbit.
Establir criteris per a l’ordenació i acabats dels edificis de la façana de ponent del
nucli, en especial els sectors PMU-2 i PMU-3, per tal de garantir una visió de
l’edificació homogènia i integrada amb l’entorn.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Les intervencions han de garantir el manteniment del bosc de ribera al voltant de la
riera de Veciana i el correcte flux de l’aigua per aquesta.
AAUP arquitectes SLP
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Les actuacions poden incloure l’establiment d’un camí peatonal i per a bicicletes, amb
una secció de com a màxim 4 metres d’amplada, que permeti la connexió de l’àmbit
del PEU amb el nucli de Copons i la zona esportiva al sud del nucli (PEU-2).
Aquelles actuacions en l’àmbit hauran de respectar la conservació i anar encaminades
a la millora del bosc de ribera.
Caldrà el manteniment de la topografia del terreny, respectant especialment la riera de
Veciana i les seves zones inundables, tot i que es podran establir zones de laminació
que permetin una gestió de les avingudes d’aigua.
Les noves edificacions de les zones limítrofes a l’àmbit, especialment les noves
edificacions residencials del PMU-2 i PMU-3, hauran de seguir la línia de façana
discontinua que estableix l’actual nucli urbà, mantenint-ne la mateixa tipologia sense
alinear tradicional del nucli de Copons. Les obertures a aquesta façana hauran de
mantenir unes dimensions ajustades a les mides de les obertures de les edificacions
de les edificacions del nucli urbà.
Les zones de jardí, clau 2b, i espais lliures VP limítrofes amb l’àmbit hauran de
mantenir els peus arboris corresponents a l’hàbitat de vegetació de ribera, establir
criteris d’enjardinament que potenciïn la vegetació de ribera. Si s’hi erigeixen tanques,
aquestes hauran de ser permeables, permetent el pas de fauna i d’aigua en cas
d’avingudes.

4.4

Mobilitat del POUM

Mobilitat generada:
Per avaluar la mobilitat generada pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Copons, s’ha partit de les superfícies de sòl i/o sostre que el POUM en canvia l’ús i/o
en varia l’extensió, i per tant generaran nous viatges respecte a la situació actual. Són
la gran majoria de les superfícies incloses en els PAU i PMU.
Seguint els criteris del Decret 344/2006, de regulació dels estudis de la mobilitat
generada, els nous desenvolupaments del POUM generaran 44 vehicles en hora
punta els dies feiners i 37 vehicles/hora els dissabtes i festius.
Segons dades de la Diputació de Barcelona de 2012 i en el seu pas per Jorba, la
carretera C-1412a té una Intensitat Mitjana Diària (IMD) de 4.434 vehicles, un
percentatge de pesants de 6,29% i una velocitat mitjana de 70,8 km/h. Aplicant els pics
màxims de l’EMQ del 2006, obtenim que la demanda actual de la xarxa viària és de
413 vehicles en hora punta els dies feiners i 383 vehicles/hora els dissabtes i festius.
Aquesta velocitat mitjana de la carretera C-1412a indica que el Nivell de Servei de la
carretera és de Flux Estable (Nivell-C), i que per tant els pocs vehicles que les
actuacions del POUM generen no tindran massa incidència en la capacitat d’absorció
de la carretera.

AAUP arquitectes SLP
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Pel què fa als nous desplaçaments previstos en transport públic, l’Enquesta de
mobilitat quotidiana de l’any 2006 indica que menys d’un 3% dels desplaçaments a les
Comarques Centrals es fan en transport públic. Amb el càlcul de nous desplaçaments
que generen les noves actuacions del POUM, això suposa un total de 19 nous
desplaçaments al dia en transport públic. Aquesta xifra pot ser assumida per les
dues línies de transport públic que donen servei al municipi (Alsa i Hispano IgualadinaMonbus).

Nova mobilitat del POUM:







Es preveu la creació d’un nou vial perimetral dins els sector del Castell, per
donar accés als nous habitatges proposats, respectar els actuals accessos
posteriors als habitatges del carrer del Mur i, finalment, consolidar el vial que va
del carrer de Sant Magí a la Plaça del Castell.
Es preveu la creació d’un nou recorregut peatonal que enllaça l’aparcament de
Cal Reiet amb la prolongació del passatge Joan Lluch, passant pel nou espai
lliure de l’era.
Es preveu l’arranjament i millora del camí peatonal paral·lel a la riera de
Veciana que uneix el sud del nucli de Copons amb el Parc agrari.
Finalment, es preveuen millores al camí d’accés que passa per sota el pont de
la carretera de Ponts, entre el sud del poble i la zona on s’ubiquen els
equipaments esportius, un aparcament i el punt de brossa i reciclatge.

Capacitat d’absorció de la mobilitat a peu i en bicicleta:
El trànsit de persones per la via pública requereix disposar d’uns espais que
garanteixin la seguretat i el confort de les activitats diàries d’aquells que es desplacen
a peu.
En un àmbit global, s’ha de crear i promoure una xarxa d’itineraris principals per als
desplaçaments a peu i en bicicleta. Aquesta xarxa ha de connectar els indrets més
importants del municipi d’una manera segura i còmoda. En aquest sentit, caldria
millorar la permeabilitat per a vianants entre la zona d’equipaments esportius situada al
costat est de la carretera de Ponts (C-1412z) i el nucli de Copons, situat al costat oest.
Així com el nucli urbà de la Roquera amb el nucli urbà de Copons.
D’altra banda, cal tenir present que l’ús del poble ha de contemplar les necessitats
específiques de mobilitat de determinats col·lectius, especialment les persones de
tercera edat i les persones amb disminucions físiques o sensorials. Afavorir la seva
condició de vianants exigeix suprimir barreres arquitectòniques existents i facilitar un
trànsit còmode per la via pública amb la instal·lació de guals de fàcil accés a la vorera,
la ubicació adequada de mobiliari urbà, etc.
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Aparcament:
Pel que respecta a l’aparcament, el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació
dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada considera que totes les noves
promocions urbanístiques residencials han de preveure un mínim de places
d’aparcament. En aquest aspecte, s’estableixen les següents reserves mínimes
d’aparcament de vehicles situats fora de la via pública:
TAULA RESUM. Reserva mínima d'aparcament
Turimes
Copons

86

Motos
43

Bicicletes
250

Propostes d’aparcament:
Es proposa mantenir i consolidar les tres àrees d’aparcament existents al nucli:
 Aparcament de Sant Magí, que està situat al nord-est del nucli i té una
superfície de 1.021m2
 Aparcament de Cal Reiet, que està situat a l’oest del nucli i que té una
superfície de 2.093m2
 Aparcament a l’est de la carretera de Ponts, al costat de la zona d’equipaments
esportius i amb una superfície de 575m2.
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5.

SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I DE LLICÈNCIES

5.1

Marc legal

L’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme de Catalunya, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012
(TRLUC) disposa que:
2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l'administració
competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els àmbits en què les
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. L'administració
competent també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir altres
objectius urbanístics concrets, els quals han d'ésser explicitats i justificats.
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1
i 2 s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a
àmbits identificats gràficament. En la informació pública de l'instrument de planejament
urbanístic a què es refereixen les suspensions acordades, s'ha de donar compliment al que
estableix l'article 8.5.a.

D’altra banda, el Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, estableix en el seu article 102 “Suspensió de la tramitació d'instruments
urbanístics i de l'atorgament de llicències” com s’haurà d’executar aquesta tramitació:
1. Els acords de suspensió previstos en l'article 73 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.

2. Els acords de suspensió han de precisar també l'abast de les llicències i tramitacions
que suspenen.

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.

4. Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en
aplicació del què estableix l'article 73.2 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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Amb data 28 de setembre de 2016, amb l’aprovació de l’avanç del POUM,
l’Ajuntament de Copons va acordar la suspensió de llicències de l’article 73.1 del
TRLUC, pel termini de dos anys. Atès que l’article 74.1 del TRLUC limita aquesta
suspensió a un any, l’Ajuntament va acordar, en el Ple de 14 de febrer de 2018, la
modificació de la suspensió de llicències, limitant-la a un any. Per tant, en el moment
present correspon l’aplicació de l’article 73.2 de TRLUC, reproduït més amunt.

5.2. Justificació
En la proposta posada a consideració a l’exposició pública de la fase d’aprovació
inicial del 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 que cal
suspendre la tramitació de plans derivats i de llicències.

5.3. Àmbits i abast de la suspensió de llicències
La present suspensió de tramitacions i de 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.
Àmbits subjectes a suspensió de llicències i tramitacions:
Àmbits en els que el POUM de Copons pot introduir modificacions respecte a la
situació actual en la qualificació o en les condicions d’edificació
Àmbits en els quals el POUM pot alterar la classificació del sòl

5.4. Termini de la suspensió de llicències
El termini de la suspensió s’allargarà fins a un màxim d’un any des de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí oficial, o fins la plena executivitat del POUM de
Copons si es produeix abans d’aquesta data.
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5.5. Llistat i plànol dels àmbits subjectes a la suspensió de
llicències
Referència cadastral

Adreça

000202900CG70H

DS VINYES

000203200CG70H

DS CAMP DE FUTBOL

002203000CG71B

DS VILA KETERIN

08070A00400010

Polígon 4 Parcel·la 10. Horts

08070A00400011

Polígon 4 Parcel·la 11. Horts

08070A00400012

Polígon 4 Parcel·la 12. Horts

08070A00400013

Polígon 4 Parcel·la 13. Horts

08070A00400014

Polígon 4 Parcel·la 14. Horts

08070A00400015

Polígon 4 Parcel·la 15. Horts

08070A00400016

Polígon 4 Parcel·la 16. Horts

08070A00400017

Polígon 4 Parcel·la 17. Horts

08070A00400021

Polígon 4 Parcel·la 21. Horts

08070A00400023

Polígon 4 Parcel·la 23. Horts

08070A00400024

Polígon 4 Parcel·la 24. Horts

08070A00400025

Polígon 4 Parcel·la 25. Horts

08070A00400026

Polígon 4 Parcel·la 26. Horts

08070A00400027

Polígon 4 Parcel·la 27. Horts

08070A00400028

Polígon 4 Parcel·la 28. Horts

08070A00400029

Polígon 4 Parcel·la 29. Horts

08070A00400030

Polígon 4 Parcel·la 30. Horts

08070A00400031

Polígon 4 Parcel·la 31. Horts

08070A00400032

Polígon 4 Parcel·la 32. Horts

08070A00400033

Polígon 4 Parcel·la 33. Horts

08070A00400034

Polígon 4 Parcel·la 34. Horts

08070A00400035

Polígon 4 Parcel·la 35. Horts

08070A00400036

Polígon 4 Parcel·la 36. Horts

08070A00400037

Polígon 4 Parcel·la 37. Horts

08070A00400038

Polígon 4 Parcel·la 38. Horts

08070A00400039

Polígon 4 Parcel·la 39. Horts

08070A00400040

Polígon 4 Parcel·la 40. Horts

08070A00400041

Polígon 4 Parcel·la 41. Horts

08070A00400042

Polígon 4 Parcel·la 42. Horts

08070A00400045

Polígon 4 Parcel·la 45. Horts

08070A00400046

Polígon 4 Parcel·la 46. Horts

08070A00400047

Polígon 4 Parcel·la 47. Horts

08070A00400048

Polígon 4 Parcel·la 48. Horts

08070A00400049

Polígon 4 Parcel·la 49. Horts

08070A00400050

Polígon 4 Parcel·la 50. Horts
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08070A00400051

Polígon 4 Parcel·la 51. Horts

08070A00400052

Polígon 4 Parcel·la 52. Horts

08070A00400053

Polígon 4 Parcel·la 53. Horts

08070A00400054

Polígon 4 Parcel·la 54. Horts

08070A00400055

Polígon 4 Parcel·la 55. Horts

08070A00400056

Polígon 4 Parcel·la 56. Horts

08070A00400057

Polígon 4 Parcel·la 57. Horts

08070A00400058

Polígon 4 Parcel·la 58. Horts

08070A00400059

Polígon 4 Parcel·la 59. Horts

08070A00400060

Polígon 4 Parcel·la 60. Horts

08070A00400061

Polígon 4 Parcel·la 61. Horts

08070A00400072

Polígon 4 Parcel·la 72

08070A00400073

Polígon 4 Parcel·la 73

08070A00400095

Polígon 4 Parcel·la 95

08070A00400096

C AFORES Polígon 4 Parcel·la 96

08070A00400103

Polígon 4 Parcel·la 103

08070A00400118

Polígon 4 Parcel·la 118

08070A00400119

Polígon 4 Parcel·la 119

08070A00400120

Polígon 4 Parcel·la 120

08070A00400140
08070A00409009

Polígon 4 Parcel·la 140
Sense béns

08070A00600038

Polígon 6 Parcel·la 38. Sant Pere

08070A00600041

Polígon 6 Parcel·la 41. Sant Pere

6309601CG7160N

PL LA ROQUERA

6501001CG7160S

PL INDUSTRIAL

6501002CG7160S

PL INDUSTRIAL

6502401CG7160S

DS GRANJA ALOHA

6507005CG7160N

C ARRAVAL 17

6507507CG7160N

C ARRAVAL

6507508CG7160N

C ARRAVAL

6508501CG7160N

C SANT MAGI 27

6508502CG7160N

C SANT MAGÍ Sòl

6508504CG7160N

C SANT MAGÍ 7

6508505CG7160N

C SANT MAGÍ Sòl

6508506CG7160N

Pl. RAMON GODÓ 8

6508511CG7160N

Pl. RAMON GODÓ 13

6508516CG7160N

C SANT MAGÍ 9

6508517CG7160N

C SANT MAGÍ 11

6508519CG7160N

C SANT MAGÍ 17

6508521CG7160N

C SANT MAGI 21

6508524CG7160N

CM HORTS Sòl

6603301CG7116S

C SECTOR 10 - A

6603302CG7116S

C SECTOR 10 - A Sòl

6604601CG7160S

C SECTOR 10 - C

6605214CG7160N

C VILANOVA Sòl
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6605215CG6170N

C SECTOR 10 - B Sòl

6605216CG7160N

C VILANOVA 56

6605217CG7160N

C VILANOVA 54

6605402CG7160N

C VILANOVA

6605403CG7160N

C VILANOVA

6605404CG7160N

C VILANOVA 55

6605412CG7160N

CR PONS DE Sòl

6605413CG7160N

C VILANOVA Sòl

6606014CG7160N

C VILANOVA

6606015CG7160N

Pg. JOAN LLUC

6606016CG7160N

C RAMON MORERA Sòl

6607607CG7160N

C PERE PALOMAS 1

6607807CG7160N

C RAMON MORERA 3 Sòl

6607808CG7160N

C ARRAVAL 2 N2-6

6608517CG7160N

Pl. CASTELL 16

6608518CG7160N

PL CASTELL Sòl

6608519CG7160N

C MUR 30(A) Sòl

6706115CG7160N

C VILANOVA 35

6708601CG6170N

C SECTOR 11 - R Sòl
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