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I.  INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1.1 Marc normatiu i antecedents 
La incorporació́ de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància 
i concreció́ a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament 
(Decret Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006) i la seva modificació (Llei 3/2012, 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.  
Es concreta amb la Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental i la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  
Segons l’apartat 6.a de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015 que estableix 
els supòsits d’avaluació ambiental estratègica el POUM de Copons està sotmès a un 
procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària.  
 

1.2 Participació pública 
L’elaboració del POUM de Copons te una especificitat i és que ja d’es d’un primer 
moment s’ha iniciat un procediment de participació pública.  
Aquest s’ha desenvolupat segons l’esquema a continuació:  
 

Elaboració d’una enquesta: del 22 de febrer al 11 de març 2016-06-16 
Elaboració de 4 fòrums oberts a la població amb temàtiques específiques:  
-22 març Fòrum jove 
- 2 abril. Fòrum general – El territori 
- 30 abril –Fòrum general – El patrimoni 
- 21 de maig – Fòrum general – Els serveis a la comunitat 
- 2n i 3r Trimestre – Fòrum infantil- Totes les temàtiques 
- 2 juliol – Fòrum final.  

 
Els resultats del procés de participació es presenten annexes als documents del POUM; 
de totes maneres, hi han algunes conclusions que ja s’han incorporat a aquest 
document, marcades sempre dins un requadre verd com el que s’exposa a continuació: 
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II. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
L’àmbit d’estudi és el terme municipal de Copons el qual presenta les següents 
característiques:  
 

COPONS                         Comarca de l’Anoia Província de Barcelona 

Població:  
Superfície:  
Densitat: 
Condicions climàtiques: 

323 hab (2014) 
21’53 km2 km² 
15 hab/km² 
Pluviometria anual: 620 
Temperatura MA: 7,5ºC 

Imatge 1. Plànol de situació 

 
Font: el Risell amb bases cartogràfiques de l’ICGC. 

Copons està situat a 432 metres d'altitud sobre el nivell del mar; es troba al peu de les 
serres de Rubió (681m) i dels Vinyals (661m), drenades per la riera Gran i la riera de 
Sant Pere que formen l’aiguabarreig al sud del nucli urbà. Limita amb els termes 
municipals de Veciana (al Nord), Rubió (a l'Est), Jorba (al Sud) i Sant Guim de Freixenet 
(a l'Oest). El terme compren la vila de Copons (cap de municipi) i les caseries de Sant 
Pere de Copons o Comalats, al nord-est del terme, i Viladases, a la banda de ponent.  
 
 

 

 
2.1. Descripció, motivació i objectius del POUM 
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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  tal i 
com es descriu a la memòria de l’Avanç de POUM.  
El planejament vigent ha quedat desfasat des del punt de vista de les tècniques  de 
representació i informació del territori, també des del punt de vista legal. El planejament 
és anterior a la Llei d’urbanisme de Catalunya, vigent des de l’any 2010. A més, la 
situació actual de crisi econòmica fa que les Normes subsidiàries de Copons, estaven 
previstes segons uns objectius de creixement i desenvolupament econòmics que estan 
molt lluny de poder-se assolir. 
La normativa urbanística té dificultats amb l’adequació a diferents aspectes, per 
exemple: 

• Les Normes subsidiàries de 1996 no regulen de forma adequada  les 
qualificacions en el sòl no urbanitzable. En aquest tipus de sòl, la 
normativa no  preveu l’ampliació de les granges i les condicions per a la 
rehabilitació i reforma  no segueix les determinacions que els hi atorga 
la legislació vigent. 

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

• 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 és formada per antics traçats de carrers iniciats en 
èpoques medievals i ampliats en el segle XVIII que no disposen d’una 
adequada protecció patrimonial i arquitectònica. 

L’ajuntament de Copons va decidir iniciar els tràmits per la revisió del planejament 
general, per adequar aquestes qüestions i també, perquè la població es sentís còmplice 
i s’impliqués més en el procés de planejament.  
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III. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 
A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius que plantegen 
actuacions significatives o requeriments que afectin al territori objecte d’ordenació i que 
s’hagin de recollir tant en l’ordenació com la normativa del POUM així com identificar 
aquells impactes acumulatius rellevants que s’hagin de tenir en compte.  
 
3.1 Programa de Planejament Territorial de Catalunya 
A nivell de Catalunya, la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, realitzà un Programa de Planejament Territorial en 
el qual es defineixen un seguit de criteris per tal d’aportar una base de treball, el marc 
de referència, la guia per al treball i la participació de tots. Els criteris marquen una pauta, 
els plans recolliran les aspiracions i les sensibilitats, la societat i els governs locals 
l’aplicaran i la interpretaran.  

El Govern de la Generalitat ha definit els objectius pel que fa a la gestió del territori català 
i són assegurar-ne:  

• la sostenibilitat ambiental, � 
• l’eficiència funcional i � 
• la cohesió social,  

 

això s’ha de traduir en un model d’urbanització caracteritzat per la compacitat, la 
complexitat i el caràcter integrat dels assentaments. � 

Els criteris definits pel Programa de Planejament Territorial són els següents: � 

1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu 
biofísica.  

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 
components de l’ordenació del territori.  

3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.  
4. Moderar el consum de sòl.  
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees 

urbanes.  
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.  
7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.  
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i 

racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris.  
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.  
10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements.  
11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.  
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.  
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels 

sistemes d’assentaments.  
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 

desenvolupaments urbans.  
15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees 

mitjançant infraestructures concordants amb la matriu territorial. 
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A més d’aquest pla pròpiament territorial, en tant que comprensius de tots els elements 
del territori, la Llei esmentada preveu també els plans territorials sectorials, que han de 
tenir l’àmbit de Catalunya, però específicament destinats a ordenar un aspecte de la 
realitat territorial: carreteres, ferrocarrils, espais d’interès naturals, etc. Alguns d’aquests 
plans territorials sectorials es van realitzar amb anterioritat a l’aprovació del Pla 
Territorial General, els que poden tenir alguna influència sobre el present POUM són: 
 
3.2 Planejament Sectorial 
Els plans territorials sectorials generals es descriuen a continuació agrupats per 
temàtiques:  

• Medi natural, paisatge i espais oberts:  
 

o Pla d’espais d’interès natural (Decret 328/1992, Llei 12/1985, Llei 
12/2006)� 

o Proposta Catalana de la Xarxa Natura 2000 (Acord 
GOV/112/2006)�Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova 
una nova delimitació de diverses zones de protecció especial per a les 
aus (ZEPA)� 

o Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses 
zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) delimitades per 
l’acord GOV/115/2009, de 16 de juny� 

o Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya (en 
elaboració des de finals de l’any 2009). 

 
• Vectors ambientals 

 
o Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya (PSAAC)� 
o Pla de sanejament de Catalunya (1996)  

§ Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005, 
PSARU 2005  

§ Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials 2003, 
PSARI 2003  

§ Programa d’actuacions per a la gestió dels fangs residuals 
generats en els processos de depuració d’aigües residuals 
urbanes de Catalunya 

o Programa de Reutilització d’Aigua a Catalunya (juny 2009)� 
o Pla Territorial Sectorial de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya 

(2002)  
o Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya (2012-2020)  
o Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 

Catalunya - PRECAT20 (2013-2020) 
o Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus 

Municipals de Catalunya PINFRECAT20 (2013-2020) 
 

• Risc Ambiental 
 

o Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya 
(PLASEQCAT)� 

o Pla especial d’emergències per inundacions (INUNCAT)� 
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o Planificació dels espais fluvials de Catalunya (PEFCAT)  
 

• Assentaments 
 

o Programa de sòl industrial i activitats econòmiques 2001-2004  
o Programa d’actuació en sòl i habitatge 2000-2009 � 

 
• Mobilitat 

o Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (2006) � 
o Directrius nacionals de Mobilitat (Decret 362/2006)� 
o Pla d’infraestructures ferroviàries (2003-2025) 
o Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012� 
o Pla de ports de Catalunya (2007)� 
o Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2007-2012. 
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3.3 Planejament Territorial 
Els plans territorials amb incidència a Copons i el seu planejament són: 
 

PLA	TERRITORIAL	PARCIAL	DE	LES	COMARQUES	CENTRALS	

 

 
Com es veu en la imatge anterior, la gran part del municipi de Copons és Sòl de Protecció 
Especial, amb una zona petita de sòl de protecció preventiva al nord-oest del municipi i una 
petita franja de sòl d’interès agrari i/o paisatgística. Pel que fa als assentaments, el nucli de 
Copons se li atorga una estratègia de creixement moderat mentrestant que a Sant Pere de 
Comalats i la Roquera una estratègia de millora i compleció.  

Les Normes d’ordenació territorial del PTPCC estableixen que els plans d’ordenació 
urbanística municipal han de classificar el sòl no urbanitzable com a Sòls de Protecció 
Especial, el qual considera incompatibles actuacions d’edificació o transformació del sòl que 
puguin afectar els valors que motiven la protecció especial. 

Les Normes d’ordenació territorial també incorporen consideracions pel que fa als sòls 
subjectes a riscos, les zones humides, , els trams urbanitzats dels cursos fluvials, les zones 
verdes i parcs urbans amb funció connectora i la conservació de zones humides. 

El PTCC incorpora un conjunt de recomanacions específiques per a protegir i potenciar els 
nuclis petits, com Copons. Recomana que les polítiques sectorials i el planejament urbanístic 
incorporin mesures i determinacions que afavoreixin: 
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1.Mantenir l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, de petites instal·lacions 
agroalimentàries, que es poden integrar en els nuclis mateixos. 

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

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

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

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

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

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

8.Facilitar la instal·lació d’activitats professionals o artesanes. 

9.Fomentar la implantació del transport col·lectiu a la carta per a la gent que no pot utilitzar el 
vehicle privat per als seus desplaçaments. 

 

PLA	INFRAESTRUCTURES	DEL	TRANSPORT	DE	CATALUNYA	(PITC)	

El PITC és un instrument de planificació sectorial que integra el conjunt d’infraestructures de 
transport terrestre (viàries, ferroviàries i logístiques) necessàries per a Catalunya de l’any 
2026.  

 
Són rellevants les propostes que fa referents a infraestructures ferroviàries properes al 
Municipi de Copons, ja que hauran de ser tingudes en compte en el procés d’Avaluació 
Ambiental del POUM i l’Avaluació de la Mobilitat Generada. Aquestes principalment, són les 
referents al transport ferroviari. És tracta de la conversió de la via convencional de Lleida – 
Manresa en Tren-Tramvia i la creació del Nou eix transversal Ferroviari. Pel que fa a aquesta 
última infraestructura, ja hi ha redactada el Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a 
l'eix transversal ferroviari (2009) i no te afectació al municipi de Copons tot i que passa pel 
municipi veí de Jorba.  
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PLA	DE	GESTIÓ	DEL	DISTRICTE	DE	CONCA	FLUVIAL	DE	CATALUNYA	(2016-2021)	

El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya vigent en el moment de redacció 
del present DIE es l’aprovat pel Decret 171/2014, de 23 de desembre (2014). De totes 
maneres, caldrà tenir present que el Pla de Gestió pel període 2016-2021 està en procés de 
tramitació i que per tant, serà el document de referència a la fase d’Estudi Ambiental 
Estratègic.   

Es recullen a continuació alguns articles rellevants pel Pla del Pla de Gestió 2014, entenent 
que son provisionals a falta de l’aprovació del segon cicle de planificació.  

Abastament de població: 
La dotació màxima per a l’abastament de població és d’entre 170 i 260 litres/persona/dia, 
tenint en compte la població equivalent de l’àmbit, de manera que es comptabilitza la part 
estacional.  

La dotació concreta es fixa cas per cas en funció de factors com la tipologia dels habitatges, 
les infraestructures existents o la planificació urbanística.  

Principals recursos i requeriments ambientals del sistema Ter-Llobregat 
Les aportacions mitjanes anuals en règim natural representen un volum de 1.797 hm3/any, 
incloses les components superficials i subterrànies; i 816 hm3/any corresponen al riu Ter, 43 
hm3/any al Daró, 676 hm3/any al riu Llobregat, 170 hm3/any a la Tordera, 126 hm3/any al 
Besòs, 9 hm3/any al Foix i 86 hm3/any del conjunt de les rieres. 

Els recursos no convencionals del sistema provenen de les aigües depurades a les principals 
estacions de depuració d’aigües residuals i de les instal·lacions de tractament d’aigua marina 
actualment en servei. Hi ha 22 estacions de depuració d’aigües residuals que tracten més de 
5 hm3/any i que en total fan un volum anual de 430,7 hm3/any, als quals cal afegir 70 
hm3/any més que procedeixen de la resta d’estacions de depuració d’aigües residuals de 
menys capacitat. 

Quant a recursos procedents de la dessalinització, el sistema té les plantes dessalinitzadores 
de la Tordera amb 10 hm3/any de potencial de producció i en procés d’ampliació per passar 
a 20 hm3/any; i la del Llobregat, amb una capacitat de producció de 60 hm3/any. 

Els requeriments ambientals corresponents als cabals de manteniment són especialment 
rellevants en aquest sistema, tant per la seva extensió i volum de les aportacions com per la 
gran quantitat d’aprofitaments hidroelèctrics. Aquests requeriments suposen, en condicions 
de normalitat hidrològica i segons les disposicions del Pla sectorial de cabals de 
manteniment, un volum de 356 hm3/any en el total del sistema, és a dir, a la desembocadura 
dels principals rius. 

Previsió d’actuacions 
Per tal de resoldre el dèficit existent del sistema, millorar les garanties de les demandes 
consolidades, permetre la implantació del Pla sectorial de cabals de manteniment i fer front 
amb garanties als creixements que preveuen els horitzons definits a l’article 28.2, és 
necessari tenir nous recursos, per als quals es preveuen les actuacions següents: 

a) Desenvolupament de la dessalinització d’aigua de mar, que arribarà a tenir un potencial 
de producció de recurs de 200 hm3/any, per a l’any 2015, mitjançant les quatre instal·lacions 
de Tordera, Tordera-II, Llobregat i Foix. 

b) Desenvolupament de la reutilització de les aigües regenerades. 

c) Recuperació d’aqüífers. 

d) Increment de la regulació amb la rehabilitació de petites infraestructures. e) Millores de 
sistemes de depuració i potabilització. 

f) Millores d’interconnexió de xarxes. 

El conjunt d’actuacions incorporades en aquest Pla, incloses també les executades des de 
l’any 2006, aportaran a aquest sistema un cabal de 335 hm3/any. De fet, aquestes 
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aportacions al sistema Ter- Llobregat poden assolir els 345 hm3/any, però es considera que, 
com a mitjana, uns 10 hm3 anuals de la dessalinitzadora del Foix alimentaran el sistema sud. 

En relació amb les previsions que conté l’anterior planificació, es descarta la construcció dels 
embassaments de Santa Coloma i la Llavina a la conca de la Tordera, i els embassaments 
de Carme i Jorba a la conca de l’Anoia, així com l’aportació de 30 hm3/any d’aigua del Ter 
cap a la conca de la Tordera. 
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IV. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
4.1 Descripció General del Municipi 
El municipi de Copons està situat 
al nord-oest de la ciutat 
d’Igualada, capital de la comarca 
de l’Anoia. El seu terme compta 
amb una extensió de 18,7 km2 i 
limita al nord amb els termes de 
Veciana i Rubió, tot i que amb 
aquest darrer municipi també hi 
limita a l’est. Al sud limita amb el 
terme de Jorba i a l’oest amb el 
municipi de Sant Guim de 
Freixenet, ja de la Segarra. Es 
troba al peu de les serres de Rubió 
(681m) i dels Vinyals (661m), 
drenades per la riera Gran i la riera de Sant Pere que formen l’aiguabarreig al sud del 
nucli urbà. 
El terme compren la vila de Copons (cap de municipi) i les caseries de Sant Pere de 
Copons o Comalats, al nord-est del terme, i Viladases, a la banda de ponent.  
La principal via d’accés al municipi és la carretera C-1412a, d’Igualada a Tremp passant 
per Calaf i els Prats de Rei, amb origen a l’autovia A-2. De fet, aquesta via segueix en 
bona part el traçat de l’antic camí ral a Calaf. Aquesta via fou reformada l’any 2002, 
desviant el seu traçat fora del nucli urbà. Alhora, la carretera BV-1005 comunica aquest 
nucli amb el municipi de Veciana. El municipi té una taxa de motorització elevada, de 
949 vehicles/1000habitants el 2016, la qual respon a l’alta mobilitat obligada dels seus 
residents i la baixa disponibilitat de transport públic. 
 

Imatge 2. Relleu del municipi de Copons 

 
Font: Equip redactor 
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L’orografia del municipi és força muntanyosa, amb un territori de relleu accidentat inclòs 
dins la depressió que l’altiplà segarrenc crea cap a la Conca d’Òdena. S’hi localitza la 
muntanya de les Vinyes al sud i l’escaleta de Sant Pere al nord, tocant el nucli del mateix 
nom, així com el turó del Solà. 
Geològicament es caracteritza sobretot per la presència de margues, gresos i calcàries, 
tot i que depenent de la zona la concentració d’aquests elements varia.  
Hidrogràficament, el terme està ben regat per diverses rases i uns quants torrents que 
desemboquen als dos cabals principals que travessen el terme, la riera Gran i la de Sant 
Pere.  
 
4.2 Patrimoni Natural 
4.2.1 Espais protegits 

A continuació es descriuen gràficament els espais protegits per la legislació i el 
planejament sectorial.  
Al municipi de Copons, s’hi localitza la Zona Humida del Gorg Salat, al sud del municipi.   
El Gorg Salat és una zona d’aigües lèntiques localitzada a la Riera Gran o de Veciana, 
a la subconca de l’Anoia, entre el pla de les Vinyes i la plana de Joncosa, als municipis 
de Copons i Jorba. Es tracta d'un sector de la Riera que transcorre encaixonat entre 
conreus i talussos boscosos de pi blanc, que forma alguns gorgs ombrívols i petits 
meandres. 
La vegetació predominant està formada per bogars, jonqueres i fragments d’albereda 
litoral, amb abundant freixe de fulla petita, oms, etc. Hi apareixen els hàbitats d'interès 
comunitari 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera  i 6420 Jonqueres i 
herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion. 
La diversitat d’ambients propicia la presència d’una rica fauna associada a l’aigua. 
L’espai destaca especialment per ser un punt important per a la reproducció d’amfibis i 
com a punt de repòs per a algunes espècies migradores. 
Pel que fa als impactes, caldria evitar que l’expansió dels conreus malmetés i eliminés 
la vegetació de ribera. Hi ha una estructura de formigó sobre la llera, malmesa, que 
caldria retirar. Existeixen també diverses línies elèctriques i telefòniques amb suports 
molt propers a la riera. Les aigües podrien presentar episodis puntuals de contaminació, 
per l'existència de diverses poblacions aigües amunt i algunes edificacions sense 
suficients sistemes de depuració.  
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Imatge 3. Zones humides al municipi de Copons 

 
Font: elRisell 

 
Cal destacar, que dins del terme municipal, hi ha altres gorgs i zones humides d’interès 
a part del Gorg Salat, amb característiques similars i problemàtiques comunes.  
 

Imatge 4. Mapa dels sòls protegits de Copons 

 
 
 
Font: Equip redactor amb bases cartogràfiques de la DIBA i Generalitat de Catalunya 

 
També hi destaquen Hàbitats d’Interès Comunitari i els Hàbitats d’Alt Valor detectats per 
l’Informe Tècnic del Medi Natural de la DIBA, aquests identificats al mapa anterior, s’han 
seleccionat tenint en compte el grau d’amenaça com diferents paràmetres biològics dels 
hàbitats, tant de tipus intrínsecs (riquesa i raresa florística, estadi successional, àrea 
d’implantació,...) com corol·lògics (valor biogeogràfic, extensió territorial, diversitat 
topogràfica,...).  
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Com es veu, es relacionen directament amb els cursos fluvials de la Riera de Sant Pere 
i la seva continuació, la Riera de Veciana. Hi destaquen, a redós dels cursos fluvials que 
envolten Copons, tant de la riera de Sant Pere com del riu Anoia (riera Gran), la 
freixeneda, un dels boscos de ribera predominants. Però és a la riera de Sant Pere, i 
molt especialment entre la desembocadura de la Rasa del Castellà i Comalats, que 
aquest curs fluvial està habitat per una freixeneda de fulla estreta de les més 
configurades que hi ha a la comarca. Com tots els cursos d’aigua de l’Europa 
mediterrània, el seu cabal es veu sotmès a forts canvis estacionals seguint les 
oscil·lacions del règim pluvial.  
Les freixenedes al·luvials inundables són boscos dominats per un tipus de bosc que ha 
estat classificat a nivell europeu, en el manual de biòtops CORINE, amb el codi 44.637. 
Aquest mateix bosc, que creix al voltant dels cursos fluvials, en el mapa dels hàbitats de 
Catalunya (MHC) rep la denominació de «freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra 
baixa», i s’han de considerar incloses dins l’hàbitat d’interès comunitari (HIC) prioritari 
amb el codi: 92A0 o alberedes, salzedes i altres boscos de ribera». Finalment, a la 
llegenda de la cartografia dels hàbitats a Catalunya a escala 1:50,000 (ULCHC), 
s’identifiquen com l’hàbitat 44l titulat: Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra 
baixa». 
En aquests cursos fluvials, especialment a la riera de Sant Pere però també a la riera 
Gran, s’hi formen alguns gorgs també envoltats per freixes, així com per altres espècies 
de ribera, com els oms. En aquests trams de les rieres que circulen pel municipi s’hi pot 
observar la tortuga de rierol, una espècie protegida i amenaçada. Aquesta riera doncs 
constitueix en si mateixa un indret per ser qualificat d’interès per a la biodiversitat. 
La delimitació dels Hàbitats d’Interès Comunitari, aquells inclosos en l’annex 1 de la 
Directiva 97/62/CE d’Hàbitats, a Copons ocupen un 19,67% de la superfície del terme 
municipal, tot i que val a dir que no tota l’àrea delimitada com a hàbitat d’interès 
comunitari té un recobriment total. És a dir, parts d’aquestes àrees delimitades poden 
tenir part de la seva superfície ocupada per hàbitats diferent, ja siguin altres hàbitats 
d’interès comunitari o no, que, per la seva superfície total no tenen l’entitat suficient per 
delimitar una àrea per si sols. L’hàbitat que ocupa una major superfície al terme són les 
Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars (codi 5210). Entre els 
hàbitats també hi destaquen les Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra 
sibsp. Salzmannii) (codi 9530), els Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia) (codi 6220) i la Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) (codi 
1520) ja que són considerats de caràcter Prioritari per la Directiva Hàbitats i, per tant, 
reben un interès especial de conservació, especialment en les zones incloses a la xarxa 
Natura 2000. 
 

Taula 1. Hàbitats d'interès Comunitari a Copons. En negreta els hàbitats d’interès comunitari 

Codi Hàbitat Superfície de 
l’hàbitat (m2) 

Superfície 
recoberta per 
l’hàbitat (m2) 

Percentatge 
del terme 
municipal 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos 
de ribera  139.122,95   110.352,78  0,74% 

9340 Alzinars i carrascars  28.422,78   8.526,83  0,15% 

6420 
Jonqueres i herbassars graminoides 
humits, mediterranis, del Molinio-
Holoschoenion  88.958,09   4.447,90  0,48% 

5210 Màquies i garrigues amb Juniperus 
spp. arborescents, no dunars  1.643.536,30   328.707,26  8,79% 

9540 Pinedes mediterrànies  700.105,43   514.208,57  3,75% 
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Codi Hàbitat Superfície de 
l’hàbitat (m2) 

Superfície 
recoberta per 
l’hàbitat (m2) 

Percentatge 
del terme 
municipal 

9530 
Pinedes submediterrànies de 
pinassa (Pinus nigra subsp. 
salzmannii)  82.488,83   82.488,83  0,44% 

6220 Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia)  418.232,75   181.830,22  2,24% 

9240 
Rouredes ibèriques de roure 
valencià (Quercus faginea) i de roure 
africà (Quercus canariensis)  333.119,54   145.934,80  1,78% 

1520 Vegetació gipsícola ibèrica 
(Gypsophiletalia)  243.443,54   243.443,54  1,30% 

 Total  139.122,95   110.352,78   
Font: Generalitat de Catalunya 

Per altra banda, la Diagnosi dels espais lliures elaborada per la DIBA també inclou una 
llista de mamífers amb presència probable a Copons, tot i que el mateix informe posa 
en dubte la presència del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) per la manca del 
seu hàbitat en el municipi. Entre les espècies llistades hi destaquen el ratpenat de bosc, 
el ratpenat muntanyenc, el ratpenat de bigotis, el ratpenat orellut septentrional, el 
ratpenat gris i el ratpenat de ferradura per estar qualificades de properes a l’amenaça, i 
el conill de bosc, el ratpenat de cova i el ratpenat mediterrani de ferradura per ésser 
espècies vulnerables. 

Taula 2. Mamífers potencialment presents a Copons 
Espècie  Nom català  IUCN 

Atelerix algirus  Eriçó africà  LC 

Barbastella barbastellus  Ratpenat de bosc  NT 

Cervus elaphus  Cèrvol  LC 

Genetta genetta  Gat mesquer  LC 

Hypsugo savii  Ratpenat muntanyenc  NT 

Lepus europaeus  Llebre europea  LC 

Martes foina  Fagina  LC 

Meles meles  Toixó  LC 

Microtus agrestis  Talpó muntanyenc  LC 

Microtus duodecimcostatus  Talpó com·  LC 

Miniopterus schreibersii  Ratpenat de cova  VU 

Mus spretus  Ratolí mediterrani  LC 

Mustela nivalis  Mostela  LC 

Myotis emarginatus  Ratpenat d'orelles dentades  VU 

Myotis mystacinus  Ratpenat de bigotis  NT 

Neovison vison  Visó americà  NE 

Oryctolagus cuniculus  Conill de bosc  VU 

Plecotus auritus  Ratpenat orellut septentional  NT 

Plecotus austriacus  Ratpenat gris  NT 

Rhinolophus euryale  Ratpenat mediterrani de ferradura  VU 

Rhinolophus ferrumequinum  Ratpenat gran de ferradura  NT 

Sciurus vulgaris  Esquirol comú  LC 

Suncus etruscus  Musaranya nana  LC 

Sus scrofa  Porc senglar  LC 
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Espècie  Nom català  IUCN 

Vulpes vulpes  Guineu  LC 

En grisos les espècies considerades properes a l’amenaça (NT) i les vulnerables (VU). 

Font: Diagnosi els espais lliures – Municipi de Copons, DIBA 

 
El Banc de dades de biodiversitat de Catalunya indica la possible presència d’espècies 
com el gripau corredor (Bufo calamita), la reineta meridional (Hyla meridionalis), l’arpella 
pàl·lida (Circus cyaneus), l’esparver cendrós (CIrcus pygargus) i la terrerola vulgar 
(Calandrella brachydactyla), espècies que es troben protegides o estan inclosos en les 
tasques de prevenció i conservació del Departament de Territori i Sostenibilitat, però 
també mamífers com la fagina (Martes foina), la guineu (Vulpes vulpes) i la geneta 
comuna (Genetta genetta) i aus com l’astor comú (Accipiter gentilis), el falcó peregrí 
(Falco peregrinus) o el milà reial (Milvus milvus). En l’Annex I s’adjunta el llistat de les 
espècies que el Banc de dades identifica al municipi de Copons. 
Per altra banda, dues ha a l’extrem nord-oest del terme s’inclouen en l’àrea d’interès 
faunístic núm. 104602 (Imatge 5), la qual correspon a l’àrea de distribució de la calàndria 
(Melanocorypha calandra). 

Imatge 5. Àrees d'Interès Faunístic i Florístic a Copons 

 
Font: Generalitat de Catalunya 

 
 
 
 
4.3 Cicle de l’aigua 
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4.3.1 Hidrologia Superficial 

El terme està ben regat per diverses rases i uns quants torrents que desemboquen als 
dos cabals principals que travessen el terme, la riera Gran i la de Sant Pere. Alguns 
d’aquests cabals són la rasa del Bel, la del Castellà i la dels Ponts, a la banda de llevant 
del nucli urbà, i la rasa de la Boixeda o el torrent Boter, a ponent. La gran quantitat de 
fonts documentades dins del terme municipal és un altre símptoma de l’abundant 
presencia d’aigua al municipi, tot i que en l’actualitat moltes d’aquestes fonts i deus han 
desaparegut, s’han assecat o han quedat amagades sota l’abundant vegetació que 
cobreix bona part del terme. 
Al municipi de Copons, cal destacar un sistema d’aigua singular, un sistema format de 
mines d’aigua i canals de reg que articula un sistema d’aprofitament d’aigua que feia 
funcionar els molins fariners situats al llarg dels cursos fluvials i que encara rega una 
àrea de 3.6h d’horts propers al nucli urbà.  
 

Imatge 6. Imatge del sistema d’horts de Copons 

                          
                               Font: El Risell 

 

 

4.3.2 Abastament d’aigua 

Pel que fa a l’abastament d’aigua de Copons, la companyia gestoria és Aigua de Rigat 
S.A. El 2009 es va redactar el Pla Director per la Xarxa de Subministrament al municipi 
de Copons. 
De forma molt sintètica el sistema d’abastament consta:  

• El sistema d’abastament de Copons té tres dipòsits diferents a l’interior del 
municipi i un quart al terme municipal de Prats de Rei.   

• Disposa de dues fonts de subministrament d’aigua, la principal: el pou 
municipal de “la mina de la Bona Mossa” i l’aigua procedent del dipòsit “la Clau” 
(situat a Prats de Rei), aigua del qual la companyia gestoria de les aigües del 
municipi (Aigua de Rigat S.A) compra en alta al Consell Comarcal de l’Anoia.  
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Gràfica 1. Fonts de subministrament d’aigua i estacionalitat 

             
Font: Equip redactor, amb informació del Pla d’Abastament d’Aigua de Copons 

• Hi ha dos bombaments, el de la mina de la Bona Mossa i el bombament entre 
dos dels dipòsits.  

Imatge 7. Esquema d’abastament de Copons 

     

 
Font: Equip redactor del Pla Director. Lliro Engineer.  

 

• Al dipòsit principal de Copons (cementiri) hi ha un sistema de cloració en 
continu que permet distribuir al nucli de copons i al dipòsit de Sant Pere també 
hi ha un equip de cloració que subministra aigua de boca a Sant Pere de 
Copons i les masies i granges pròximes.  
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• Els sistemes de telecontrol es troben obsolets 
• La xarxa es troba en força bones condicions ja que és de recent construcció.   

	
Pel que fa la qualitat de l’aigua, aquesta és de bona qualitat exceptuant els paràmetres 
de l’aigua procedent de “la Clau” (Prats del Rei) que supera àmpliament els límits 
establerts. A nivell organolèptic trobem que els valors son bons i no presenten variacions 
al llarg de l’any. A nivell fisicoquímic, exceptuant la captació de Sant Pere (on les 
concentracions de Nitrits són molt elevades i no és apta pel consum humà) les 
característiques de les aigües son molt bones.  
Pel que fa a les opcions de subministrament sembla que segons la diagnosi del Pla amb 
els futurs creixements que planegen les NNSS actuals hi ha suficient quantitat de recurs 
disponible per respondre a la demanda futura.  
Aquest Pla planteja 8 accions de millora prioritzades i valorades econòmicament que es 
sintetitzen a continuació:  
 

Taula 3. Resum d’actuacions del Pla Director d’Abastament de Copons 

 
Font: Equip redactor del Pla Director, Lliró Engineer.  

 
Pel que fa als consums, el municipi de Copons, té una estacionalitat moderadament 
marcada ja que te un consum més elevat els mesos d’estiu que els de l’hivern, però no 
es rellevant ja que mai arriba a ser major del 50%.   
 
 
 

Gràfica 2. Estacionalitat del consum d’aigua 
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                Font: Equip redactor, amb informació del Pla d’Abastament d’Aigua de Copons 

 
A partir del 2008, com es pot observar als gràfics següents, s’ha observat una disminució 
del consum d’aigua al municipi així com una disminució del consum d’aigua per habitant.  
 
Indicador: Un habitant de Copons el 2013 consumia 143,5 l/dia.  
(Indicadors de referència 2013: 198l/dia (Anoia) 203l/dia (Catalunya) 

Gràfica 3. Evolució dels consums d’aigua i consum per habitant 

 

 
                Font: Equip redactor, amb informació del Pla d’Abastament d’Aigua de Copons 
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Pel que fa a les competències en matèria de sanejament, l’ACA planifica el sanejament 
i construeix al seu càrrec els col∙lectors interceptors i les Estacions Depuradores 
d’Aigües Residuals (EDARs). El clavegueram urbà que arriba als interceptors és 
competència de construcció i manteniment dels ajuntaments. 
L’any 2011 es redacta un Pla Director de la Xarxa de Clavegueram de Copons a fi i 
efecte de conèixer la situació actual i fer una proposta d’actuacions per tal de garantir el 
correcte funcionament de la xarxa actual i en un futur proper.   
La principal problemàtica que detecta el Pla i que te una rellevància ambiental més 
important, és el fet que actualment les aigües residuals del nucli urbà s’aboquen 
directament a la llera de la riera de Veciana, un a l’alçada de Carrer Ramon Morera i un 
altre al final del Carrer Vilanova.  

Imatge 8. Punt d’abocament d’aigües residuals al municipi 

                                         
                                              Font: Equip redactor, amb informació del Pla d’Abastament d’Aigua de Copons 

 
Pel que fa als disseminats, Sant Pere de Copons presenta una xarxa amb una estació 
de bombament biotrit que transporta les aigües fins al torrent de Floranca. Viladases no 
presenta xarxa de clavegueram.  
El Programa de Sanejament d’aigües Residuals Urbanes (PSARU-2005) contemplava 
a l’escenari 2009-2014 la previsió per a la construcció de l’EDAR i els col·lectors de 
Copons per un import de 381.500 €. De totes maneres, l’actualització al Pla de gestió 
del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 no inclou cap 
previsió per a Copons.  
A més a més dels abocaments a llera, la següent problemàtica que presenta el sistema 
és la falta de presència de pous de registres que dificulta la neteja i el manteniment de 
la xarxa i el diàmetres de les clavegueres que poden induir a desbordaments.  
De fet la diagnosi elaborada pels redactors del pla planteja problemes d’incapacitat 
hidràulica a diferents punts del municipi.  
El Pla ha dut a terme un seguit de propostes per a millorar la xarxa de clavegueram 
actual i algunes propostes a nivell de gestió. Les propostes que fan referència a futurs 
desenvolupaments urbanístics no s’han tingut en compte. Les propostes de millora 
s’exemplifiquen a continuació:  

• Construcció dels col·lectors en alta-eliminació d’abocaments d’aigües residuals.  
• Augment de la capacitat hidràulica del col·lector de la Plaça Ramón Godó.  
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• Nou eix pluvial a la Carretera de Veciana  
• Definició de la xarxa del Carrer Veciana  
• Nou Dipòsit anti-DSS al Carrer Veciana.� 

L’Ajuntament ha anat duent a terme algunes de les actuacions del Pla Director.  
L’informe tècnic del Medi Natural de la DIBA, proposa la ubicació d’una depuradora 
biològica verda per al tractament de les aigües residuals del nucli urbà.  
L’Ajuntament ha establert converses amb l’ACA per tal de trobar una solució a la manca 
de sanejament al nucli de Copons. Sembla que l’ACA veu positivament la instal·lació 
d’una depuradora biològica i mantindrà la necessitat de la infraestructura als propers 
Programes de Sanejament.  
 
4.4 Gestió dels materials i els residus 
D’acord amb la Directiva 2008/98/CE, els estats membres de la Unió Europea han 
d’elaborar plans de gestió i de prevenció de residus, on s’han d’incloure objectius de 
prevenció de residus, revisats amb una periodicitat mínima de 6 anys. Igualment, la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, ha d’elaborar i aprovar 
per decret els programes de gestió de residus i el pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals, i revisar-los periòdicament en el 
termini que s’hi especifiqui, que no pot ser superior a 6 anys. En aquest context, un cop 
finalitzada l’etapa de planificació 2007-2012, des de l’Agència de Residus de 
A Catalunya (ARC) s’aborda un nou període que, en aquesta ocasió, abasta fins a 2020, 
en línia amb altres instruments de planificació rellevants a nivell de la Unió Europea. 
En aquesta etapa, l’instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i, pel que fa a les 
infraestructures, el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20).  
Copons té un sistema de recollida selectiva per contenidors, a l’Any 2011 va implantar 
el sistema de recollida de matèria orgànica. Com es veu en la imatge següent, la 
producció de residus ha anat disminuint al mateix temps que els percentatges de 
reciclatge han anat augmentant.  
Caldrà analitzar amb detall les aportacions de fangs als camps agrícoles per tal 
d’assegurar la seva correcta gestió i que aquests no generi afectacions ambientals als 
sòls ni als cursos fluvials del municipi.  
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Indicador Generació de residus urbans 2013: 419kg persona/any 
Indicador de referència 2013 Anoia: 475Kg persona/any, Catalunya 460Kg persona/any.  
 
Hi ha la previsió d’implantar un sistema de reciclatge porta a porta properament, per tal 
de millorar el reciclatge dels veïns.  
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4.5 Canvi climàtic i Ecoeficiència 
4.5.1 Sostenibilitat del model energètic 

Copons ha signat el Pacte d’Alcaldes, document en què els municipis es comprometen 
a complir els objectius per la UE pel 2030 reduint les emissions en els seus territoris com 
a mínim el 40%. Actualment el municipi es troba en procés de redacció i tramitació del 
corresponent Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 
De totes maneres i de manera prèvia a allò que el PAESC estableixi, el municipi ha 
iniciat un seguit de mesures interessants pel que fa a l’estalvi energètic, com per 
exemple la instal·lació de reductors de flux en la xarxa d’enllumenat públic i rellotges 
astronòmics amb regulació horària que, en hores determinades, apaga el 67% dels 
fanals. 
Pel que fa al consum energètic del municipi, cal destacar que aquest tot i que la població 
hagi incrementat, ha disminuït lleugerament en els últims anys, tal i com s’indica en la 
gràfica següent:  

Gràfica 5. Consum energètic per fonts energètiques 

 

 
Font: Equip redactor, amb informació de la Diputació de Barcelona 

 
Analitzat per sectors, els combustibles líquids representen el 78% del consum total del 
municipi.   
Si analitzem el consum que es fa per sectors, trobem que el sector que consumeix més 
energia és el sector del transport seguit pel residencial. Aquesta caracterització, es 
permetrà localitzar els sectors on centrar els esforços en les mesures d’estalvi i 
eficiència energètica.  
 
 
 

Gràfica 6. Consum energètic per sectors d’activitat econòmica 
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Font: Equip redactor, amb informació de la Diputació de Barcelona 

Indicador, el 2013 un habitant de copons consumeix uns 1,039 tep/hab.  
Indicador de referència Catalunya: 3,3tep/hab (2009) Mitjana província Barcelona 1.39 
tep/hab. 
 
4.5.2 Potencial d’implantació d’energies renovables 

El Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2013 – 2020 estableix com a opció 
estratègica global per la vessant oferta la màxima utilització d’energies renovables, 
sempre d’acord amb les limitacions ambientals, preservant la seguretat alimentària i el 
desenvolupament de les societats menús avançades, aquesta opció estratègica 
s’engloba en la Visió Global d’una Catalunya amb una economia i societat de baixa 
intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a 
mig-llarg termini. 
En aquest sentit, Copons té un potencial de producció d’energia a partir de fonts 
renovables tal i com es presenta en els següents punts. 
Solar 
L’aprofitament de l’energia solar tant per a generar energia solar tèrmica com 
fotovoltaica es regeix per la irradiació solar aprofitable de la zona. D’acord amb l’Atles 
de Radiació solar de Catalunya la irradiació global diària de Copons és de 14,5-15MJ/m2.  
Eòlica 
L’aprofitament de l'energia eòlica fa referència a tot el conjunt de tecnologies i 
aplicacions en les quals s'aprofita l'energia cinètica del vent i es transforma en energia 
elèctrica o mecànica. D’acord a d’Atlas Eòlic de Catalunya, la velocitat mitjana del vent 
a la zona de Copons és de 4 m/s. La velocitat mínima per a generar energia elèctrica a 
partir del vent es situa a 3-4 m/s, per tant Copons es troba en una bona zona per a la 
generació de l’energia Eòlica.  
Biomassa 
L’aprofitament de la biomassa al municipi de Copons, seria eminentment forestal, seria 
una bona opció per a gestionar els boscos i mantenir el mosaic agroforestal així com 
alguns dels hàbitats que s’han detectat d’interès.   
Geotèrmia 
L’aprofitament de la Geotèrmia, es una de les energies renovables menys conegudes 
però amb un potencial més important alhora de generar habitatges eficients i passius 
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energèticament. Segons l’Atles de Geotèrmia (IGC) Copons es troba en un indret amb 
una temperatura a 100m de profunditat de 16-17º i es troba dins d’una zona de potencial 
geotèrmic profund en estructura de conca sedimentària (referències poc 
documentades).   
 
4.5.3 Mitigació i adaptació al canvi climàtic 

El POUM, al ser un instrument de planejament urbanístic, és el veritable ordenador 
integral del territori i, com a tal, és un element clau per a mitigar l’impacte de l’augment 
de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. 
En aquest sentit, el Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2013 – 2020 
estableix com a opcions estratègiques: 

• les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica  
o Economia circular,  
o Reducció de la demanda de mobilitat de persones i mercaderies,  
o Afavorir la mobilitat no motoritzada,  
o Canvi modal a transport col·lectiu,  
o Eficiència energètica de vehicles,  
o Edificació i urbanisme sostenible  

§ Estalvi energètic en els edificis de nova construcció  
§ Rehabilitació energètica i manteniment d’edificis existents 
§ Millora de l’eficiència energètica dels equipaments energètics 

o Suport a la cogeneració 
§ Incloent la microgeneració 

• les energies renovables  
o Gestió de la demanda d’energia elèctrica 
o Foment de la utilització d’energies renovables en el planejament 

territorial 
o Planificació forestal per biomassa agrícola i forestal 

• Implicació de la societat civil en la construcció del nou model energètic. 
En la mateixa línia, l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya: 
2026.cat, en l’Eix 2. Catalunya, eficient en l’ús de l’energia i en l’acció climàtica, també 
estableix com a línia estratègiques l’augment de la qualitat de vida amb menys energia 
(LE 2.1) i l’impuls a les fonts d’energia renovables i a la gestió intel·ligent en xarxa (LE 
2.2). L’Eix 3. Catalunya es mou amb intel·ligència també té potencials afectacions en el 
model energètic municipal ja que promou l’establiment de les condicions tècniques i 
logístiques per a garantir un increment de l’electrificació del transport i la millora de la 
sostenibilitat en el transport. 
Cal destacar que aquests eixos incorporen una sèrie d’objectius estratègics (OE) amb 
afectacions als municipis: 

• OE 2.1.3b que planteja assolir un consum energètic màxim de 50 kWh/m2 l’any 
en els edificis de nova construcció, 

• OE 2.2.1 que vol assolir un 15,8% de quota d’energies renovables en el 
consum d’energia primari, 

• OE 2.2.2 que vol assolir entre un 20% i un 30% de quota d’energies renovables 
en el consum brut d’energia final, 

• OE 2.2.3 que vol assolir un consum d’energia primària procedent de biomassa 
forestal, agrícola i animal de 520 ktep 

• I l’OE 3.1.1 (i OE 3.1.1b) que vol assolir una quota modal de mobilitat 
sostenible del 64% per desplaçaments de treball i del 71% en el conjunt de 
desplaçaments quotidians, i, segons l’OE 3.1.1b, promovent el comerç de 
proximitat, inscrit en la trama urbana consolidada. 
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Referent a l’adaptació del municipi als possibles efecte del canvi climàtic, el Tercer 
Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya recomana la incorporació dels principis de 
l’ecologia urbana a la planificació, el disseny i la projectació dels espais urbans i la 
restricció de l’espai viari al vehicle privat per mitjà de la creació de vies de circulació amb 
prou capacitat per al trànsit de pas. També proposa, de la mateixa manera que els plans 
i estratègies ja esmentats, el foment de polítiques per a l’eficiència energètica dels 
edificis, incloent la millora de l’aïllament dels edificis per contribuir a millorar les 
temperatures interiors i reduir l’ús d’aparells com l’aire condicionat. 
Addicionalment, l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 incorpora 
un seguit de mesures a aplicar o incorporar per les administracions locals per tal 
d’augmentar la resiliència i capacitat adaptativa dels seus territoris al canvi climàtic. Tot 
i que l’ESCACC estableix com a mitjans primaris per les administracions locals per 
incorporar aquestes mesures el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat i els acords del 5è Congrés Nacional de Medi Ambient 
(CONAMA local), varies mesures són rellevants per la redacció del POUM: 

• Efectuar la gestió de l’aigua amb criteris de sostenibilitat, ja que un dels factors 
limitants per a la conservació dels ecosistemes serà aquest bé finit i escàs. 

• Aplicar mesures que afavoreixin un augment de la biodiversitat en l’espai i el 
temps. Aquests accions s’han de prioritzar en els espais naturals protegits que 
es trobin en límits biogeogràfics.  

• Establir mesures per millorar la connectivitat ecològica a fi d’enfortir la capacitat 
de resiliència de les espècies davant de canvis globals.  

• Millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua (inclosa la reducció de pèrdues en les 
xarxes) i aprofundiment en la combinació de solucions d’obtenció de recurs tal i 
com planteja el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.  

• Reforç de la garantia de subministrament a través de la recerca d’altres fonts 
locals (reutilització d’aigües grises, recuperació de pous, ... 

• Foment de polítiques de gestió de les zones inundables que disminueixin el risc 
tot i afavorint el manteniment de zones humides, la recàrrega d’aqüífers o la 
conservació de platges. Ampliació de l’esforç en el tractament i control 
d’abocaments.  

• Integrar l'avaluació i gestió del risc en l'inventari forestal i la planificació.  
• Fomentar les actuacions encaminades a la conservació del sòl i de les masses 

arbrades enfront de fenòmens extrems (especialment incendis i episodis de 
sequera).  

• Impulsar ramats locals per a la neteja de sotabosc.  
• Crear sinergies entre la gestió forestal (retirada de combustible) i les energies 

renovables (biomassa).  
• Promoure el comerç de proximitat i el comerç tradicional.  
• Definir plans d’emergència específics davant els fenòmens meteorològics 

extrems.  
• Millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i l’energia en la gestió de totes les 

empreses industrials.  
• Fomentar la inversió en la implantació d’energies renovables per a autoconsum 

i incorporar en la gestió les cooperatives de consumidors.  
• Definir programes d’actuacions específics davant situacions d’emergència en 

cas de fenòmens meteorològics extrems.  
• Fomentar i donar suport a totes aquelles mesures que promoguin actuacions 

per la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic de proximitat.  
• Identificar les accions més efectives en les polítiques de canvi climàtic, amb 

atenció especial a la planificació i gestió de la mobilitat i al cicle de vida de les 
infraestructures de transport, per tal de prioritzar-les.  
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• Impuls a la rehabilitació que incorpori criteris bioclimàtics i d’eficiència amb 
l’objectiu d’augmentar el confort tèrmic tot disminuint les necessitats de 
climatització (foment a la implementació de sistemes de protecció solar com 
tendals, persianes, lamel·les, gelosies i l’aïllament de finestres).  

• En l’urbanisme, principalment de ciutats, incorporació de totes les mesures 
preventives (zones verdes, zones blaves, arbres, zones amb tendals,...) per 
poder reduir al mínim l’efecte d’illa de calor urbana.  

• Establiment de la transició cap a un model energètic més diversificat, 
descentralitzat, baix en carboni, econòmicament dinamitzador, socialment 
inclusiu i ambientalment conseqüent tal com preveu el PECAC. Col·laboració 
en la incorporació de criteris bioclimàtics i d’eficiència per tal de disminuir 
l’efecte d’illa de calor i les necessitats de climatització, en l’urbanisme de ciutats 
i pobles.  

• Impulsar la desestacionalització de l’oferta turística (potenciar l’estació bimodal: 
primavera i tardor) i de la demanda (canvis del calendari escolar).  

• Impuls a l’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua (separació aigües grises, dipòsits 
de pluvials, ús d’aigua regenerada, etc.) i de l’energia.  

• Focalització en l’ordenació territorial i urbanística, així com en la implantació i 
distribució d’usos del sòl, ja que la causa primera de la mobilitat “evitable” és la 
planificació.  

• Incorporació dels impactes climàtics, i en concret de l’increment en la 
freqüència i intensitat dels riscos naturals, en la planificació territorial i 
urbanística.  

• Foment de l’establiment de criteris bioclimàtics en la construcció de nous 
edificis i també en la rehabilitació d’edificis i àrees urbanes. Promoció 
d’instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum en el disseny futur de 
ciutats i pobles. Impuls dels dissenys constructius verds en les cobertes dels 
edificis, jardins i horts urbans.  

Així, i tenint en compte els plans i estratègies esmentats, els efectes ambientals de la 
planificació residencial, del consum de recursos energètics o hídrics pel seu 
desenvolupament o bé la mobilitat generada són factors a considerar des del punt de 
vista del canvi climàtic. 
Analitzant els vectors d’energia, aigua i residus podem fer un càlcul de les emissions 
actuals de gasos efecte hivernacle que Copons emet a l’atmosfera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 7. Emissions globals de CO2 del municipi de Copons 
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Font:	Equip	redactor,	amb	informació	de	la	Diputació	de	Barcelona	

Indicador: Un habitant de Copons a l’any 2013, emetia 3,4 tones de CO2.  
 
Punts sensibles al canvi climàtic 
A més a més d’establir directrius per la lluita contra el canvi climàtic cal també posar 
atenció als indrets que es veuran afectats per aquest, no cal dir que aquests poden ser 
molts i es poden veure afectats de diverses formes i graus de gravetat, aquest estudi es 
centrarà de forma específica a aquells aspectes rellevants. Així doncs, és genera una 
cartografia específica de zones potencialment afectades de forma greu pel canvi 
climàtic.  
Aquestes es llisten a continuació per tal de que el POUM i el procés d’avaluació 
ambiental hi pugui fer atenció i establir mesures correctores i estratègies si s’escau per 
tal que els efectes del canvi climàtic siguin els més lleus possibles.  
 

ELEMENT EFECTE CATEGORITZACIÓ 
Zones humides Augment important de l’evapotranspiració, una 

disminució de la recàrrega dels aqüífers i, 
exceptuant els episodis extrems, una reducció del 
cabal dels rius 

Greu 

Ecosistemes de 
ribera 

Augment important de l’evapotranspiració, una 
disminució de la recàrrega dels aqüífers i, 
exceptuant els episodis extrems, una reducció del 
cabal dels rius 

Mig 

Fonts Disminució de la recàrrega dels aqüífers i, 
exceptuant els episodis extrems, una reducció del 
cabal dels rius 

Greu 

Risc d’inundació Increment dels fenòmens climàtics excepcionals Greu 

Risc d’incendi 
forestal 

Increment de l’aridesa i del nombre de dies d’alt 
risc d’incendi forestal 

Mig 

 
 
 
4.6 Qualitat del medi ambient atmosfèric 
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4.6.1 Contaminació acústica 

La contaminació acústica pot definir-se com l’increment significatiu dels nivells acústics 
del medi i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del 
territori. L’avaluació del vector acústic s’ha de realitzar d’acord amb la Llei 16/2002, de 
protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se’n adapten els annexos.  
La Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica que, entre d’altres aspectes, delimita el territori en zones 
de sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de qualitat. La zonificació del territori 
queda definida en zones de sensibilitat acústica alta (territoris que requereixen una 
protecció alta contra el soroll), moderada (percepció mitjana del nivell sonor) i baixa 
(percepció elevada del nivell sonor). En cadascuna d’aquestes zones s’estableixen els 
valors límits d’immissió.  

Taula 4. Categories i Zones de sensibilitat acústica 

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA I USOS DEL SÒL  

Valors límits d’immissió en 
dB(A)  
Ld (7h – 

21 
h)  

Le (21h 
– 23h)  

Ln (23h 
– 7h)  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)  

(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural  57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)  

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents  65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 
industrial  65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles  68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectats per sistemes generats 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics  - - - 

Font: Equip redactor, amb informació de la Generalitat de Catalunya 

 

 

Imatge 9. Mapa de sensibilitat acústica de Copons 
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Font: Ajuntament de Copons 

 

 

4.6.2 Qualitat de l’aire 

Pel que fa a la qualitat de l’aire, Copons es troba en una zona rural amb pocs focus 
emissors i sense grans infraestructures de transport, així que la qualitat de l’aire es 
preveu que sigui bona. L’estació de mesurament més propera és la situada a la plaça 
de La Masuca a Igualada. Tant Igualada com Copons es troben ubicades en la Zona de 
Qualitat de l’Aire Catalunya Central, zona amb dues úniques estacions de mesurament, 
ubicades a Igualada i a Manresa.  
L’estació presenta normalment resultats bons en l’Índex Català de Qualitat de l’Aire 
(ICQA), tot i que en algunes ocasions ha superat els llindars establerts. Segons l’anuari 
2016 La qualitat de l’aire a Catalunya, l’any 2016 Igualada va sobrepassar el llindar 
d’objectiu de qualitat semihorari per sulfur d’hidrogen H2S, tot i que aquest valor és 
inferior a anys anteriors, on havia arribat a superar-se fins a 53 vegades l’any 2014. 
També va superar 5 vegades el valor objectiu per a la protecció de la salut per Ozó 
troposfèric O3. Tenint en compte que Copons no disposa de depuradora d’aigües 
residuals ni altres indústries amb emissions potencials d’H2S, es de preveure que el 
municipi no sobrepassi en cap cas els límits per a aquest contaminant. 
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Val a dir que el nucli de Copons es troba a 10km en línia recta d’Igualada i a 2km de 
l’autovia A2, de manera que els resultats mesurats per l’estació d’Igualada no són 
extrapolables al 100%. Tenint en compte les modelitzacions que la Generalitat de 
Catalunya ha preparat per NO2 i PM10 pel 2015, Copons es situa en una àrea de qualitat 
mitjana, amb unes immissions entre 15-20 µ/m3 tant per diòxid de nitrogen com PM10. 

Imatge 10. Modelització de la mitjana anual de NO2 2015 (Immissions µ/m3) 

  
Font: Generalitat de Catalunya 
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Imatge 11. Modelització de la mitjana anual de PM10 2015 (Immissions µ/m3) 

  
Font: Generalitat de Catalunya 

Taula 5. Valors mitjans anuals de l’ICQA 

Estació 2012 2013 2014 2015 2016 

Igualada (La Masuca) 60 61 55 62 61 

Nombre d’incidències d’ICQA 
pobre 5 (H2S) 4 (H2S) 6 (H2S) 3 (H2S) 0 

Font: Generalitat de Catalunya 

 
4.7 Contaminació lluminosa 
Respecte l’ambient lluminós, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció́ del medi nocturn i al DECRET 
190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn; es classifica el territori 
municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació́ lumínica: 

• Zona E1. Protecció màxima: comprèn el Pla d’espais d’interès naturals 
(PEIN); els espais naturals de protecció́ especial, els espais de la xarxa 
natura 2000, els espais corresponents al punt de referència de l’Observatori 
Astronòmic del Montsec i també́ els espais que els ajuntaments han proposat 
per augmentar la protecció́ envers la contaminació́ lluminosa. 

• Zona E2. Protecció alta: comprèn els espais que la planificació urbanística 
considera com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxim, la 
qual està ampliada amb els espais en els quals els ajuntaments han proposat 
augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa. 

• Zona E3. Protecció moderada: correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat 
per la planificació urbanística, excepte el territori que a conseqüència de les 
propostes dels ajuntaments, disposa d’una protecció màxima o alta en una 
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part del sòl urbanitzable, i disposa d’una protecció menor una petita part del 
sòl urbà. 

• Zona E4. Protecció menor: correspon a espais urbans d’ús intensiu durant la 
nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva activitat comercial, industrial 
o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una menor protecció i 
el DTS va acceptar. 

Els ajuntaments poden proposar modificacions del tipus de zona de protecció envers la 
contaminació lluminosa assignat al seu terme municipal sempre que això suposi un 
increment del nivell de protecció que preveu el Decret. 
El Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa declara les zones de sòl 
urbanitzable de Copons com a zones E3 Protecció moderada i la resta del municipi com 
a zones de protecció E2 -Alta.  

Imatge 12. Mapa de la protecció contra la contaminació lumínica 

 
Font: Generalitat de Catalunya 
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4.8 Anàlisis dels riscos naturals i tecnològics 
A continuació s’analitzen els riscos per a la seguretat i el benestar de les persones 
rellevants al municipi de Copons, el qual disposa d’un Pla bàsic d’emergència municipal 
(PBEM) homologat el 14 de setembre de 2005, encara no adaptat al nou DUPROCIM 
(Pla Unitari de Protecció Civil Municipal). 
 
4.8.1 Zones amb risc geològic 

L’Equip redactor del Pla ha encarregat un estudi d’identificació del Risc Geològic a 
l’Institut Geològic de Catalunya (s’adjunten les conclusions annexes en aquest 
document).  
Aquest ha analitzar 3 zones i en descriu els riscos geològics, en resum aquests son els 
següents:  
 La subàrea A, inclou els escarpaments del gorg d’en Nafre i de l’obaga del Gil. S’ha 
observat indicis recents de despreniments de magnitud baixa al gorg d’en Nafre i de 
magnitud mitjana a l’obaga del Gil, on destaca un despreniment d’alguns centenars de 
metres cúbics que succeir l’any 1973 o 1974. S’ha considerat un perillositat mitjana 
enfront despreniments i es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es 
prenguin les mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un 
projecte que les avali. 
La subàrea B  inclou els vessants del balç de les Forques i de l’inici de la rasa de la 
Boixeda. S’ha reconegut indicis de despreniments de magnitud baixa a mitjana al balç 
de les Forques. Però també s’ha identificat un lliscament d’un volum de 5.000 a 10.000 
m3, que va tenir lloc l’any 2000 o 2001 a la rasa de la Boixeda. S’ha considerat un 
perillositat mitjana enfront despreniments i lliscaments i es recomana evitar edificacions 
i estructures, tret que es prenguin les mesures preventives o correctives adequades 
prèvia realització d’un projecte que les avali. 
La subàrea C inclou l’escarpament de l’oest dels sectors industrials S’ha observat 
indicis de despreniments de magnitud baixa de freqüència mitjana a alta, de manera que 
s’hi ha considerat un perillositat baixa enfront despreniments. Es recomana que els 
estudis geotècnics previs a les futures edificacions o estructures considerin la necessitat 
de prendre mesures preventives d’acord ambles característiques de la construcció 
(franja de seguretat, malles de conducció, pantalles, mur o berma). 
A la resta de l’àrea de Copons i a les de la Roquera i de Sant Pere de Copons no s’ha 
reconegut altres indicis relacionats amb moviments de vessant. Així mateix, en cap de 
les 3 àrees s’ha reconegut perillositat associada a esfondraments ni fluxos torrencials. 
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Imatge 13. Mapa de riscos geològic 

 
Font:	Estudi	per	a	la	identificació	de	Riscos	Geològic	a	Copons.	AP-010/16.	ICGC.	2016	

 
L’estudi recomana:  

• La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb 
les directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

• Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament 
d’inestabilitats. 

• Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una 
distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que es 
poden veure afectades per la pròpia evolució del vessant. 

• Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i s’hi poden 
generar assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues. 
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4.8.2 Zones amb risc per la inundabilitat 

L’”Estudi d’Inundabilitat del municipi de Copons (Anoia)” de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya d’abril de 2018 defineix les zones inundables de les rieres de 
Sant Pere i de Veciana, les quals conflueixen al sud del nucli de Copons, pels períodes 
de retorn T=100 anys i T=500 anys, les quals s’hauran de tenir en compte a l’hora de 
delimitar els nous creixements del Planejament. Val a dir que aquest Estudi 
d’inundabilitat no inclou informació de la perillositat d’inundació de les rieres per part de 
l’ACA ja que aquesta informació no està disponible. Val a dir, però, que l’estudi sí que 
defineix: 

• La delimitació dels límits de les zones inundables T=100 i 500 anys. 
• La perillositat d’inundació per ambdós períodes de retorn. 
• La zona de flux preferent. 
• Els calats d’inundació. 

En la imatge 13 es pot veure la zona afectada i el grau de perillositat pel període de 
retorn T=100 anys de la riera de Veciana i de Sant Pere al voltant del nucli de Copons. 
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Imatge 14. Esquema del mapa de la perillositat d’inundació per el període de retorn de 
100 anys.  

 
Font: Estudi d’inundabilitat del municipi de Copons. AP-023-18. ICGC. 2018 

 
L’Estudi d’inundabilitat també ha identificat dos Punts Singulars a partir de la 
modelització hidràulica realitzada i la consulta de la informació inclosa en el PEFCAT 
del Baix Llobregat. Així, s’identifiquen dues localitzacions on hi ha una afectació a edificis 
ja existents. Un Punt es localitza a la plana d’inundació ubicada aigües amunt de la 
confluència entre la riera de Veciana i la de Sant Pere. En aquest cas, l’afectació a horts 
i edificacions és parcial pels períodes de retorn de 100 i 500 anys i tenen calats d’ordre 

Estudi d’inundabilitat del municipi de Copons        ICGC AP 0023/18 

36 

 
Figura 19. Esquema del mapa de la perillositat d’inundació per el període de retorn de 100 anys. Representació 

sobre mapa topogràfic 1:25000 de l’ICGC. 
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decimètric amb màxims d’1 metre. El segon Punt es situa aigües avall de la confluència 
i afecta el taller Lliró pel període de retorn de 500 anys, amb calats decimètrics que 
afecten la façana nord de l’edifici. També està afectat el camp de futbol municipal per 
ambdós períodes de retorn. 
 
4.8.3 Zones amb risc d’incendi forestal 

El municipi de Copons es troba dominat per àrees forestals, les quals ja siguin amb 
arbrat dens o amb matollars, ocupen més un 50% del terme (veure Taula 2) i per àrees 
de mosaic agroforestal. Aquesta presència forestal, de matollar i de mosaic agroforestal 
incrementa el risc d’incendis per Copons, el qual es troba avaluat com a “Molt Alt” segons 
l’INFOCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya. Amb una vulnerabilitat 
“Moderada”. La vulnerabilitat es reduïda comparada amb l’alta perillositat degut al baix 
nombre d’infraestructures i edificis al municipi que poden ésser afectat per un hipotètic 
incendi. Així, el municipi es declara com a zona d’alt risc d’incendi forestal entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, restant inclòs en el perímetre 
de protecció prioritària Jorba-Rubió-Rajadell (codi B8). Aquest Decret 64/1995 també 
determina la necessitat de disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals a totes les 
entitats locals ubicades en les zones d’alt risc forestal i incorporar-lo, un cop homologat, 
al Pla d’actuació municipal. Així, Copons té el pla INFOCAT homologat i inclòs en el Pla 
bàsic d’emergència municipal aprovat en data de 14 de setembre de 2005. 
Aquesta perillositat es veu reflectida en el registre d’incendis de la Generalitat de 
Catalunya, el qual té constància de 4 incendis a Copons que, en total, van cremar un 
42,5% del terme. 
 

Taula 6. Incendis amb afectació a Copons  

Codi 
Incendi Municipi Data 

Superfície 
afectada per 
l’incendi (ha) 

Superfície 
afectada a 

Copons 
(ha) 

Percentatge 
del terme 

cremat (ha) 

258600181 Sant Guim de 
Freixenet 

06/07/86 
7.871,43 718,38 38,43% 

894185 Jorba 29/06/94 191,94 34,34 1,84% 

2003080257 Copons 07/08/03 42,58 33,83 1,81% 

2003080286 Jorba 12/08/03 68,07 8,58 0,46% 

Total 8.174,02 795,13 42,54% 

Font: Generalitat de Catalunya 

 
Copons es troba inclòs en el Pla d’Ordenació de Recursos Forestal (PORF) de la 
Catalunya Central, pla que s’inscriu en la Llei 43/2003 de forests d’Espanya, la qual 
determina la necessitat d’incloure la societat civil i tots els agents implicats en la gestió 
forestal i la prevenció i lluita contra incendis a banda de delimitar les zones d’alt risc 
d’incendi entre altres. Els PORFs determinen, entre altres, la planificació de les accions 
de prevenció i extinció d’incendis. 
 

Imatge 15. Mapa de les zones afectades per incendis forestals 
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Font: Generalitat de Catalunya 

 
4.8.4 Altres riscos 

Copons, al localitzar-se a una distància inferior a 500 metres de l’autovia A-2, via amb 
un nivell de perill alt segons el TRANSCAT, té recomanat l’elaboració del pla actuació 
municipal TRANSCAT i incloure’l en el seu Pla bàsic (o el Duprocim, el nou Document 
únic de protecció civil municipal). A setembre de 2018 Copons no disposa de PAM 
TRANSCAT. 
Per una altra banda, donada l’altitud de Copons, ubicat a 432 m.s.n.m., està obligat a 
elaborar el PAM per Nevades, el qual no té encara homologat. Tot i així, el terme 
municipal de Copons no inclou cap instal·lació de gas, subestació elèctrica o via 
prioritzada a incloure en el NEUCAT. Així, sembla que els majors riscos per a Copons 
derivats per l’afectació de nevades venen donats pel tancament de la carretera C-1412a, 
que comunica el nucli amb l’A-2 i Jorba, la qual es defineix com l’entrada prioritària de 
mercaderies incloent menjar i combustible per calefaccions i vehicles. 
Per últim, Copons es troba situat en una zona d’intensitat sísmica VI-VII, la qual 
correspon a intensitats sísmiques entre 4,8, 4,9 i 5,0 i un grau d’intensitat entre VI (Por) 
i VII (Danys a les construccions). Donat que Copons no supera el llindar de dany de 
referència i que tampoc no supera el grau d’intensitat VII, tant sols té recomanat la 
redacció del PAM per Sismes, PAM SISMICAT. 
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4.9 Paisatge i patrimoni  
4.9.1 Anàlisis del Paisatge 

El paisatge de Copons, és un paisatge eminentment agrícola, dedicat essencialment als 
cereals amb alguns conreus llenyosos. A les zones amb orografia més accentuada s’hi 
desenvolupa un ric paisatge agroforestal. Hi destaca també el paisatge urbà dels nuclis 
habitats amb un marcat pes patrimonial i identitàri. Per últim, però no menys important, 
hi destaca el paisatge fluvial, que acompanya els dos principals cursos fluvials del 
municipi i que destaca el seu bon estat de conservació, els hàbitats que el conformen i 
els elements rellevants que es troben al seu curs, com els gorgs d’aigua i les fonts.  

Imatge 16. Imatge dels principals paisatges de Copons 

    

    
Font:	El	Risell	

 
Fruit d’un primer anàlisis paisatgístic s’han delimitat 5 zones homogènies a nivell de 
paisatge, aquestes caldrà que siguin validades pel procés de participació ciutadana ja 
que els ciutadans de Copons, i els principals observadors i coneixedors d’aquests cal 
que ens diguin la seva.  
Aquestes zones es veuen delimitades a continuació, en destaquen els sòls 
agroforestals, els sòls forestals, les zones fluvials i els sòls agrícoles.  
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Imatge 18. Mapa d’unitats de paisatge de Copons 

 

 
Font:	El	Risell	

 
4.9.2 Dinàmiques del paisatge 

Pel que fa a les dinàmiques de l’àmbit d’estudi, cal destacar, tal i com s’indica a l’estudi 
Diagnosi dels Espais Lliures del Municipi de Copons, l’evolució que han sofert les 
principals cobertes del sòl de l’àmbit d’estudi des del 1956 fins avui. Com es pot veure 
en la gràfica següent, s’ha anat duent a terme una disminució dels conreus agrícoles i 
s’ha mantingut la superfície de sòl forestal densa. La disminució del conreu s’ha traduït 
en un increment del matollar i del sòl improductiu artificial.  
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Taula 2. Evolució dels usos de sòl de Copons 

 
Font: Estudi del Medi Natural de Copons DIBA 

Una de les altres dinàmiques de paisatge importants que ha sofert el municipi, fa relació 
a l’alteració dels seus horitzons. Com s’exemplifica a les imatges següents, als municipis 
veïns s’han desenvolupat camps eòlics a les zones de carena afectant el paisatge diürn 
i nocturn del municipi de Copons.  

Imatge 19. Paisatges de Copons 

 
Font:	El	Risell	

Pel que fa a la història del paisatge, aquesta zona era coneguda com La Selva, ja que 
era ocupada per una vasta extensió de bosc que s’estenia des d’Argençola fins a Rubió. 
Aquest paisatge històric va canviar per donar-ne pas a un de molt més treballat per 
l’home. En són testimoni totes les nombroses construccions de pedra seca: marges, 
pous, fonts, barraques... i tota mena de vestigis que encara avui són ben visibles.  
 
4.9.3 Fragilitat paisatgística 

Les àrees més visibles del municipi, es a dir aquelles que estan més exposades a la 
vista de possibles observadors, són les que es perceben des de les carreteres d’entrada 
al municipi especialment circulant per la carretera 1412a i la BV1005, però també pels 
camins rurals de Copons a Montfalcó Gros i des del Balç de les Forques. La qualitat i la 
fragilitat del paisatge del municipi es pot qualificar de bona.  
Tot i això, hi destaquen alguns punts que caldrà que siguin valorats per la participació 
ciutadana, per tal de valorar sí son, o no, impactes paisatgístics:  

0 500 1000 1500 2000
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Altres
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• Molins de vent dels municipis veïns 
• Activitats en SNU típicament urbanes, com l’activitat de Tot Circ 
• Abandonament de les construccions de pedra seca 
• Abocament “controlats” de fangs de depuradora 
• .... 

 
4.9.4 Qualitats i valors del paisatge 

Un dels elements més impactant del paisatge de Copons, és la seva ubicació al mig d’un 
l’amfiteatre creat pels dos cursos fluvials i el seu aiguabarreig sota una cinglera de 
calcolutites. 
L’activitat agrària estructura i defineix el caràcter del paisatge. Els conreus herbacis de 
secà ocupen la major part del municipi. Les diferents menes de parcel·lació presents 
conformen patrons característics, entre els quals es poden subratllar els de fons de vall 
parcel·les abancalades que segueixen la part profunda dels barrancs- i les planes 
elevades, amb parcel·les més àmplies. Hi son presents els elements de pedra seca que 
perfilen i apunten els desnivells topogràfics. Les bosquines i les pinedes, intercalades 
en aquesta matriu, aporten elements d’atenció verticals que afegeixen valor al paisatge.  
Pel que fa als valors ecològics, destaquen els hàbitats d’interès identificats en apartats 
anteriors d’aquest DIE, així com els paisatges que resten protegits com a sòls de valor 
especial, que son la gran majoria de sòls del terme.  
Pel que fa als valors històrics, en destaquen les construccions de pedra seca i un gran 
nombre d’elements patrimonials, tals com molins, ermites, masies, etc que queden 
descrites amb més detall als apartats anteriors. En destaquen també rutes i senders 
vinculats amb l’antiga activitat dels traginers que formen part del patrimoni immaterial 
del municipi.  
Els valors estètics del paisatge de Copons, venen marcats pel patró agroforestal que 
es repeteix als paisatges similars de l’Anoia i la Segarra. Entre les singularitats del 
paisatge agrari cal subratllar la presència de murs de pedra i elements d’aigua, com 
gorgs i salts d’aigua. Pel que fa al ritme estacional, està condicionat pels canvis de color 
i forma que se succeeixen al llarg de l’any, en especial als conreus herbacis. A la 
primavera, coincidint amb el creixement dels cereals, les terres apareixen verdes; estan 
daurades al començament d’estiu i, durant la resta de l’any, les veiem cendroses i 
brunes. Aquests canvis de coloració dels canvis sovint contrasten amb la imatge més 
persistent de les pinedes o de determinades brolles i bardisses que mantenen la verdor 
tot al llarg de l’any.  

	

4.9.5 Elements patrimonials  

Copons és un municipi amb alguns elements de patrimoni cultural i natural rellevants 
sobretot aquells vinculats amb l’aigua. La Diputació de Barcelona ha redactat el Mapa 
de Patrimoni Cultural de Copons del qual s’han extret els elements que es descriuen a 
continuació.  
Del patrimoni que s’ha detectat a Copons, el 80% d’aquest es privat i tan sòls un 20% 
es de caràcter públic de la mateixa manera, nomes un 5% te una protecció legal i 
correspon a una bona part del patrimoni del patrimoni documental del municipi.  
Pel que fa a l’estat de conservació, un 68% d’aquest està ben conservat i un 7% te un 
mal estat de conservació.  
Cal destacar els elements que disposen d’un grau de protecció 
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BCIN: Castell de Copons (Monument històric / 700-MH / R-I- 51-5463 / Decret 22-04-
1949 / BOE 05-05-1949). De totes maneres, cal destacar que castell ha desaparegut i 
no en queda cap resta aèria visible per sobre del nivell de circulació actual de la zona 
on estava situat en origen. Tot i això, és força probable que en el subsòl encara es 
conservin restes d’aquesta fortificació i d’altres estructures relacionades amb el castell.  
BCIL: Edifici Rectoria (BCIL 873-I Acord Ple Consell Comarcal 27/10/2006) declarat pel 
Consell Comarcal de l’Anoia.  
La resta d’elements no es troben protegits tot i la sensibilitat dels veïns respecte als seus 
edificis ja que no es disposa d’un catàleg d’elements de patrimoni.  
A continuació es troba un detall dels elements patrimonials de l’estudi de Mapa de 
Patrimoni Cultural de Copons realitzat per la Diputació de Barcelona. 
Hi destaquen: 

• Fonts (CAL CARRERAS, DE LA BASSA DE DALT, DE LA BONAMOSSA, DE 
LA CANAL, DE LA PLAÇA DE RAMON GOD/ POU DE LA VILA, DE LA 
PLAÇA DEL CASTELL, DE LA VILA, DE SANT JOAN, DE SANT MAGÍ, DE 
SOTA EL CAMPANA, DE VILADASES, DEL CARRER D'ÀNGEL GUIMERÀ, 
DEL CARRER DE VILANOVA, DEL FREIXE, DEL JUNQUERET / FONT DEL 
JONQUERET, DEL MESQUER, DEL PLA DE MISSA) 

• Arbres monumentals (PI DE CAL CARDENYES, PI DEL QUILDO, ALZINA DEL 
GUIX, AMETLLER DELS VINYALS) 

• Canals de rec i Mines d’aigua 
• Gorgs (GORG DE CAL VILELLA, GORG DE NAFRE, GORG DEL MIG / GORG 

DELS FRADRINS, GORG SALAT) 
• Molins fariners (MOLÍ DE CAL TORRA DE LA MASIA / MOLÍ TORRE DE LA 

MASIA, MOLÍ DE DALT / MOLÍ DEL COMÚ / MOLÍ DE LA VILA, MOLÍ DE 
DALT DEL MAS LLORET (JA), MOLÍ DEL GELABERT, MOLÍ DEL MADORA / 
MOLÍ DE L'AMADORA / MOLÍ DE BAIX / MOLÍ D'EN CARBONELL, MOLÍ DEL 
MIG / MOLÍ DEL CASTELL / MOLÍ DEL CARL└ / MOLÍ DELS CARBONELL, 
MOLÍ DEL VILELLA / CAL VILELLA, MOLÍ DELS NOCS / CAN NOCS / ELS 
NOCHS) 

• Patrimoni arquitectònic històric.  
 

La zona al nord del nucli de Copons allotja una zona d’horts regats per un sistema 
hidràulic de canals que traslladen l’aigua emmagatzemada a les dues basses de reg de 
l’espai fins als diferents horts. L’espai també acull antic molins fariners. 
En el mapa a continuació s’ha dut a terme una selecció dels indrets de valor del patrimoni 
cultural que ens han de permetre dur a terme una proposa de bens d’interès paisatgístic.  
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Imatge 20. Elements patrimonials 

 
Font:	El	Risell	

 
Participació Pública 

Quina opinió tens del Territori? 
Els camins rurals 7 
Corriols i senders 5,7 

“Millora i neteja dels boscos” 
“Protegir i millorar el Pi del Quildo” 
“Recuperar les fonts, especialment la font 
de la Canal i la de la Bona Mossa.” 
“Recuperar i netejar els camins i corriols” 
“Millora de les Rieres i tots els Gorgs 
(també, el gorg Salat)” 
“ Protegir les barraques de la pedra seca” 
“ Protegir els horts i el rec” 
“ Recuperar el Molí del Mig” 
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Les fonts 5,7 
Les rieres i els gorgs 6,2 
Els boscos  5,2 
Pi del Quildo 6 
Els horts i el reg  7,6 
Les construccions de 
pedra seca  

5,8 

En general  6,7 
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Imatges dels elements detectats per la participació ciutadana: 
 

   
(gorg del mig/gorg dels fadrins)             Gorg Salat  
 

      
Pi del Quildo     Pi de Cal Cardenyes i barraca de pedra.  
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V. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS DEL PLA 

5.1 Objectius de protecció ambiental predeterminats 
L’article 3 de la Llei d’urbanisme planteja el desenvolupament sostenible com:  
“la utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar les 
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de 
les generacions presents i futures. 
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 
també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el 
territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl 
urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les 
àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.” 

Així doncs, es desprèn que els principis generals per a un desenvolupament urbanístic 
son:  
 
MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL: minimitzar el consum del sòl i 
racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als 
condicionants ambientals existents. 
CICLE DE L’AIGUA: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, 
garantir-ne la disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model 
urbanístic globalment eficient. 
AMBIENT ATMOSFÈRIC: minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de 
l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies 
contaminants. 
AMBIENT ATMOSFÈRIC: prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i 
electromagnètica. 
GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si 
és el cas, facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament. 
GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels 
materials i el medi ambient en general. 
BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL: 
considerar la biodiversitat urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès 
natural. 
PAISATGE: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 
CANVI CLIMÀTIC: Minimització de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
vinculades amb el pla i previsió dels efectes del canvi climàtic a l’àmbit del pla i adaptació 
a aquests.  
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5.2 Objectius ambientals específics 
A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi 
anterior dels aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental 
fixats a l'àmbit internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla i 
del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, es considera que el POUM 
hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental. 
Els objectius ambientals han de formular-se de forma jerarquitzada en funció del seu 
grau d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més 
essencials. 

 
Objectiu 1. Preservar els espais i elements d’interès ambiental, tot vetllant pel 
manteniment dels seus valors i de la permeabilitat territorial.  

• Promoure el manteniment i la millora de l’estructura territorial, paisatgística i 
funcional del sòl no urbanitzable, així com la seva permeabilitat i la protecció 
dels espais i elements d’interès, mitjançant una ordenació i una regulació 
d’usos i de l’edificació adequada i coherent amb el planejament de rang 
superior i la legislació sectorial aplicable.  

• Preservar els ecosistemes fluvials, en especial aquells associats a les rieres 
Gran i de Sant Pere i les seves zones humides (Gorg Salat, etc.), tenint en 
compte els seus valors ambientals i paisatgístics.  

• Garantir la conservació dels ecosistemes fràgils, escassos o d’interès 
ambiental i patrimonial, així com dels hàbitats d’interès comunitari, 
especialment d’aquells de caràcter prioritari o que acullen espècies 
amenaçades.  

• Atendre la normativa sectorial d’aplicació en matèria de prevenció d’incendis 
forestals.  

• Minimitzar els efectes de la proposta sobre les espècies protegides de fauna i 
flora, evitant afectacions significatives derivades de l’ocupació, la fragmentació 
o la degradació del seu hàbitat, tot reduint, alhora, els efectes potencials sobre 
aquestes espècies ocasionats per la intrusió lumínica o la contaminació 
acústica. 

 
Objectiu 2. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un 
model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals 
existents, i promoure una mobilitat sostenible.  

• Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures 
vinculades a aquests usos.  

• Prioritzar el reciclatge i la compleció dels teixits urbans existents, així com la 
recuperació d’espais intersticials o marginals aptes per a acollir processos 
d’edificació i urbanització, als efectes d’evitar expansions innecessàries dels 
assentaments.  

• Preveure les necessitats d’habitatge, tenint en compte les darreres tendències 
demogràfiques registrades i el nombre d’habitatges i parcel·les vacants en sòl 
urbà.  

• Contribuir a un desenvolupament sostenible del municipi, que permeti 
dinamitzar l’economia i fomentar les activitats compatibles amb la preservació 
del patrimoni natural del municipi.  

• Evitar l'afecció de terrenys amb pendent elevat, als efectes de minimitzar 
moviments de terres, riscos geològics i possibles impactes paisatgístics.  
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• Promoure la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de la 
urbanització i de les noves edificacions, així com un tractament adequat dels 
talussos que es puguin generar.  

• Garantir la compatibilitat de l’ordenació proposada amb els riscos identificats, 
especialment en referència als riscos geològics, d’inundació i d’incendi forestal.  

• Promoure una mobilitat basada en els desplaçaments no motoritzats i el 
transport públic.  

• Prioritzar les actuacions de millora de la xarxa viària preexistent amb 
preferència a la creació de noves infraestructures, llevat que no sigui possible 
per raons tècniques, de seguretat o per necessitats associades al 
desenvolupament d’una mobilitat sostenible.  

• Garantir la integració ambiental i paisatgística de les noves infraestructures de 
comunicació, així com de les intervencions previstes en relació amb els 
elements de mobilitat preexistents. 

 
Objectiu 3. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua, garantir-ne la 
disponibilitat i racionalitzar-ne l’ús en el marc d’un model urbanístic eficient.  

• Prevenir els riscs hidrològics, evitant l’afectació de persones i béns.� 
• Protegir els recursos hídrics del municipi (xarxa hidrogràfica, sistemes de rec, i 

aigües subterrànies) i promoure la millora de la seva qualitat.  
• Limitar la impermeabilització del sòl a aquelles superfícies estrictament 

necessàries.  
• Garantir la qualitat de l’aigua d’abastament del municipi.  
• Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’espai urbà i l’edificació.  
• Evitar els abocaments d’aigües residuals a llera, garantint-ne un tractament 

adequat, i promoure l’ús de xarxes separatives.  
 

Objectiu 4. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-
ne la qualitat.  

• Catalogar, protegir, conservar i dinamitzar, de forma compatible amb el 
manteniment dels seus valors, els elements del patrimoni cultural, natural i 
paisatgístic del municipi (fonts, horts, molins, cabanes de pedra i parets de 
pedra seca, etc.).  

• Definir tipologies i intensitats edificatòries que no suposin una ruptura estrident 
respecte les pautes formals del seu entorn.  

• Garantir la integració dels assentaments respecte el sòl no urbanitzable 
adjacent, contemplant la delimitació del sistema d’espais lliures com a element 
de contenció i acabat urbà, així com el manteniment i/o potenciació dels 
elements estructuradors i de connectivitat amb l’entorn (camins, xarxa 
hidrogràfica, etc.).  

 
Objectiu 5. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i 
electromagnètica, i fomentar l’estalvi energètic i una gestió adequada dels 
residus.  

• Prevenir i corregir les immissions de substàncies contaminants.� 
• Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació.  
• Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar-ne els fluxos a 

l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes 
vius.  
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• Adoptar paràmetres d’ecoeficiència en els edificis i fomentar l’ús d’energies 
renovables.  

• Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 
d’energia elèctrica per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i 
el paisatge.  

• Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, 
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament.  

• Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi 
ambient.  

• Vetllar pel compliment de la normativa sectorial i dels codis de bones 
pràctiques agràries pel que fa a la deposició de fangs de depuradora i de 
compost de plantes de tractament de matèria orgànica. 

Objectiu 6. Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades 
amb el Pla i preveure els efectes del canvi climàtic i l’adaptació a aquests.  

• Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne la contribució al 
canvi climàtic.  

• Integrar mesures i estratègies d’adaptació al canvi climàtic. 
 
 

Els objectius ambientals que han de regir el procés d’avaluació́ ambiental es concreten 
en un seguit de criteris, i per a l’avaluació́ del seu assoliment i de la sostenibilitat 
ambiental general del POUM, es plantegen un conjunt d’indicadors: 
 
 

Objectius ambientals  Indicadors proposats 

1. Preservar els espais i elements d’interès 
ambiental, tot vetllant pel manteniment 
dels seus valors i de la permeabilitat 
territorial 

Avaluació del Pla: 

- Percentatge d’ocupació del SNU 

- Percentatge de sòls amb graus de 

protecció ambiental i patrimonial en SNU 

- Percentatge d’espais i elements d’interès 

sense grau de protecció 

- Grau de protecció dels connectors 

ecològics 

2. Minimitzar el consum de sòl i 
racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model 
urbanístic globalment eficient i atent als 
condicionants ambientals existents, i 
promoure una mobilitat sostenible.  

Avaluació del Pla: 

- Percentatge de sòl artificialitzat 

- Relació entre futurs creixements i les 

previsions de creixement de població 

sostenible 

- Previsió de nous habitatges 

- Superfície de sòl desclassificada com a sòl 

no urbanitzable 

Seguiment del Pla: 

- Percentatge de desplaçaments a peu o en 

transport públic 
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3. Compatibilitzar el planejament amb el 
cicle de l’aigua, garantir-ne la disponibilitat i 
racionalitzar-ne l’ús en el marc d’un model 
urbanístic eficient.  

Avaluació del Pla: 

- Percentatge de sòl urbà i urbanitzable 

afectat per riscos hidrològics 

- Qualificació atorgada al sòl afectat per 

riscos hidrològics 

Seguiment del Pla: 

- Grau de millora de la qualitat dels cursos 

fluvials 

- Consum anual d’aigua 

- Percentatge d’aigües residuals depurades 

4. Integrar el paisatge en el procés de 
planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat  

Avaluació del Pla: 

- Grau d’efectivitat de les propostes i 

normes del POUM en relació amb els 

objectius i directrius de qualitat del 

paisatge 

 

5. Prevenir i corregir la contaminació 
atmosfèrica, acústica, lumínica i 
electromagnètica, i fomentar l’estalvi 
energètic i una gestió adequada dels residus  

 

Avaluació del Pla: 

- Persones exposades a nivells sonors 

superiors als admesos 

- Consum anual d’energia per habitant 

- Percentatge de residus sòlids urbans 
recolits selectivament 

 

6. Minimitzar les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle vinculades amb el Pla i 
preveure els efectes del canvi climàtic i 
l’adaptació a aquests  

 

Avaluació del Pla: 

- Emissions de CO2 (tones) 
- Potencial de millora de l’eficiència 

energètica amb el desenvolupament del 

Pla 

Seguiment del Pla: 

- Evolució de les emissions de CO2 
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VI. ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ 
ADOPTADA. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ 
D’ALTERNATIVES 

En aquest apartat es presenten les diverses alternatives que s’han presentat per part de 
l’equip redactor en la fase d’avanç (alternativa 1 i 2) i d’aprovació inicial (alternativa 3), 
per tal de procedir a l’elecció de l’alternativa finalment escollida.  
 
6.1 Descripció de les alternatives seleccionades 
6.1.1 Alternativa 0 

Manteniment de l’escenari actual amb el desenvolupament del sòl previst en les Normes 
Subsidiàries vigents i les seves modificacions. 
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.  
El planejament vigent no ha aconseguit consolidar els àmbits de creixement (residencial 
i industrial) previstos.  
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable 
Planteja una Zona 21 de valor agrícola, sòls de producció agrícola.  
Planteja una Zona 21H de valor agrícola, horts familiars, delimitats per la riera Gran i la 
part posterior de les finques dels carreres St. Magí, Raval i plaça R. Godó.  
Planteja una zona 22 forestal, sòls amb vegetació arbòria 
Zona 23 de protecció natural paisatgística i patrimonial 
Zona 24 de protecció i servitud 
Superfície total SNU: 1.852Ha 
 
Pel que fa al sòl urbà i urbanitzable 
Es mantenen els creixements proposats a les NNSS, que són un total de 7 creixements 
tal i com s’exemplifica en la cartografia a continuació.  
 
Es planteja una superfície total de 164.611m2, i uns 167 nous habitatges.  
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Imatge 21. Proposta Alternativa 0 

   
Font: Mapa Urbanístic de Catalunya 

 

 
6.1.2 Alternativa 1 

Preveu la desclassificació del sòl urbanitzable i actuacions de remodelació urbana, amb 
un creixement residencial moderat. 
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable 
En aquesta fase d’avanç, es proposa la regulació del PTPCC, especial, territorial i 
preventiva i es fa seves les recomanacions del PTPCC pel que fa als sòls no 
urbanitzables i el desenvolupament territorial sostenible.  
Planteja, desenvolupar en les fases posteriors de la redacció del POUM, una zonificació 
basada en  8 zones que són les següents: Agrícola regadiu, Agrícola de Secà, Forestal, 
Protecció espais riera Gran, protecció especial sistema hídric, protecció natural, 
reserves d’infraestructures i equipaments.  
A nivell de normativa, es planteja protegir el patrimoni dels horts, molins, les basses, els 
canals i els recs, així com les masies i cases rurals i els elements naturals i arqueològics. 
Es proposa també la ubicació de nous equipaments tals com una nova depuradora 
ecològica, cementiri, camp de futbol, etc.  
Respecte a l’alternativa 0, apareix nou sòl no urbanitzable a través de la desclassificació 
de l’Hort en Sala, la reducció de la Zona industrial (manteniment només de l’àrea 
consolidada), i desclassificació com a SNU de Sant Pere de Copons.  
 
Pel que fa al sòl urbà 
Es fa seves les recomanacions del PTPCC pel que fa als sòls i teixits urbans i incorpora 
les seves estratègies.  
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Proposa pel nucli de Copons, fer compatible el creixement residencial estimat amb la 
mínima ocupació de sòl lliure. Per això, es preveu que es poden utilitzar i transformar un 
nombre important d’edificis que ara estan buits per les dificultats a ser habitables. I 
també definir petites unitats per a la construcció de nou habitatge, ja sigui en zones de 
construcció i gestió directe, com les àrees: del Castell o de la Fàbrica del Raval. O 
també, les àrees de transformació, com les situades en sud del municipi: 9. La Pallissa, 
10.- Sector Sud i 11.- l’escorxador.  
Pel creixement residencial que s’ha previst, no seria necessari ocupar el sòl urbanitzable 
de l’Hort d’en Sala. 
També es redueix al mínim necessari el límit de la zona industrial, cenyint-lo a l’àmbit 
de la zona consolidada actualment. 
Pel nucli de la Roquera, la proposta reforçarà els camins per a la consolidació del 
patrimoni construït i mantenir les mateixes característiques de les Normes subsidiàries 
actuals.  
Pel nucli de St. Pere de Copons, en canvi, es proposa ser més restrictiu pel que fa a la 
construcció de nous habitatges (8) prevists en la modificació que es va fer de les Normes 
subsidiàries de l’any 2007. 
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Es planteja una superfície total de 98.769,31m2, i uns 26-39 nous habitatges.  
 
Pel que fa als elements a protegir es consideren els recollits pel mapa de patrimoni 
cultural que s’esmenten a l’anàlisi de l’Avanç (al capítol 7 sòl lliure i 8 sòl urbà 
respectivament). 
 
 
6.1.3 Alternativa 2 

Aquesta alternativa va ser l’escollida en la fase d’Aprovació de l’Avanç de Planejament. 
També preveu la desclassificació del sòl urbanitzable, però amb un creixement 
residencial més intensiu. 
Pel que fa al sòl no urbanitzable, es proposa el mateix que a l’alternativa 1, tot i que a 
St Pere de Copons no es desclassifica la totalitat del sòl urbanitzable.  
 
Pel que fa al sòl urbà 
Es fa seves les recomanacions del PTPCC pel que fa als sòls i teixits urbans i incorpora 
les seves estratègies.  
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. 
 



Àrea de Territori i Sostenibilitat                     Estudi Ambiental Estratègic del POUM de Copons 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats  Fase d’Aprovació inicial 

  

El Risell SCCL          65 

 
 
 
Es planteja una superfície total de 101.964,38m2, i uns 46-61 nous habitatges.  
 
Pel que fa als elements a protegir es consideren els recollits pel mapa de patrimoni 
cultural que s’esmenten a l’anàlisi de l’Avanç (al capítol 7 sòl lliure i 8 sòl urbà 
respectivament). 
 
 
6.1.4 Alternativa 3 

Aquesta sorgeix del treball intensiu i en conjunt entre l’equip redactor i l’Ajuntament, 
incorporant les determinacions que estableixen els informes realitzats en la fase de 
consultes i les al·legacions dels ciutadans i interessats. En termes generals, aquesta 
proposta desclassifica la totalitat del sòl urbanitzable de les NNSS de 1996, redueix el 
sòl urbà a les necessitats reals de creixement dels nuclis i incorpora les determinacions 
del PTPCC en la classificació del sòl no urbanitzable. 
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable 
Aquesta proposa incorpora les delimitacions i prescripcions del sòl no urbanitzable 
plantejades del PTPCC amb una definició més detallada, la qual es disgrega segons: 
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Sòl de protecció especial 

Clau 21, sòl no urbanitzable de Protecció especial 
agroforestal 

Clau 22, sòl no urbanitzable de Protecció territorial 
d’interès fluvial, agrari i/o paisatgística 

Sòl de protecció preventiva Clau 23, sòl no urbanitzable de Protecció preventiva 

 
Aquesta proposta ha posat l’èmfasi en la delimitació dels límits entre les zones agrícoles 
i forestals, amb especial detall en les antigues explotacions agrícoles, de conreu de 
vinya en bancals, que actualment estan envaïdes pel bosc. Aquesta delimitació es 
realitza amb l’objectiu de permetre la seva recuperació a partir de rompudes 
autoritzades, fomentant l’activitat agrícola i el paisatge de mosaic agroforestal. 
Aquesta proposta també preveu l’establiment de quatre espais subjectes a Plans 
Especials Urbanístics per detallar-ne el seu desenvolupament i usos: 

• PEU-1. Parc agrari. Inclou la zona d’horts, canals, basses i antics molins 
fariners de l’edat mitjana situat al nord-est del nucli de Copons i té com a 
objectiu la seva preservació i consolidació. 

• PEU-2. Pla del camp. Ubicat al sud del nucli de Copons, inclou les antigues 
naus agràries, el camp de fútbol del rieral, el restaurant de Can Closa i els 
camps de conreu més pròxim amb l’objectiu de conservar el valor natural i 
paisatgístic del sector i desenvolupar-hi activitats de lleure relacionades. 

• PEU-3. Circ de les Feixes. Ubicat al Pla de Simeó, aquest PEU vol 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 el febrer de 2009. 

• PEU-4. Façana de ponent. Paral·lel a la riera de Veciana, defineix el límit oest 
del nucli de Copons i té com a objectiu l’increment de la relació entre el nucli i 
la riera i la millora i conservació dels criteris paisatgístics de l’àmbit. 

 
Pel que fa al sòl urbà 
Aquesta proposta ha reduït el sòl urbà establert en les NNSS de 1996 fins a delimitar-lo 
en 77.175 m2 per tal d’ajustar-lo a les necessitats reals de creixement dels nuclis.  
Així, aquesta proposta recull les recomanacions del PTCC pels nuclis de La Roquera i 
Sant Pere de Copons, ja que en busca la millora i compleció per davant del seu 
creixement. Però en el cas del nucli de Copons, el PTPCC preveu una estratègia de 
Creixement moderat que resultaria en una extensió de sòl urbà pel nucli de 16,30ha, 
extensió que aquesta alternativa limita a 7,71ha.  
Aquesta alternativa, mitjançant Plans de Millora Urbana (PMUs) i Polígons d’Actuació 
Urbanística (PAUs), permeten el creixement i desenvolupament dels habitatges que 
s’estimen òptims pel creixement poblacional de Copons. Els PMUs busquen millorar les 
condicions d’urbanització, promoure la renovació de l’edificació o construcció de nous 
habitatges i solucionar problemes específics de l’entramat urbà. En canvi, els PAUs, 
ubicats en sòls urbans consolidats, tenen per objecte la urbanització i la cessió gratuïta 
a favor de l’Ajuntament dels espais destinats a carrers, espais lliures, ... 
Els sectors de desenvolupament, tots ells ubicats al nucli de Copons, són: 

• PMU-1 “El Castell” 
• PMU-2 “Cal Reiet i l’era” 
• PMU-3 “Naus del Sols-carrer” 
• PAU-1 “L’Escorxador” 
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• PAU-2 “Zona industrial” 
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Es planteja una superfície total de sòl urbà de 77.089,27 m2, i uns 58 nous habitatges.  
 
 
 
6.2 Avaluació de les alternatives considerades 
Desprès de les descripcions realitzades, a continuació es passa a dur a terme una 
avaluació i la justificació de l’alternativa seleccionada. Primerament, s’analitzarà cada 
alternativa en funció dels indicadors seleccionats, se n’analitzarà l’adequació als 
objectius ambientals seleccionats i posteriorment s’avaluaran a través d’un balanç de 
CO2 de cada alternativa proposada.  
 
6.1.5 Anàlisis dels objectius ambientals  

La següent taula mostra els valors assolits per cada alternativa en els indicadors 
d’avaluació del Pla proposats en l’apartat 5.2.  
En aquells casos en què els indicadors no siguin quantificables numèricament, s’utilitza 
el següent esquema de colors per tal de fer visual l’adequació de cada alternativa als 
objectius ambientals.  
 

 Alt grau d’adequació 

 Adequació parcial de l’objectiu 

 No adequació a l’objectiu 

 
Objectius ambientals  Alternativa 

0 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 

1. Preservar els espais i elements d’interès ambiental, tot vetllant pel manteniment dels 
seus valors i de la permeabilitat territorial 

Percentatge d’ocupació del SNU 99,12% 99,47% 99,45% 99,59% 

Percentatge de sòls amb graus de 
protecció ambiental i patrimonial en 
SNU12 

99,95% -- -- 99,99% 

Percentatge d’espais i elements 
d’interès sense grau de protecció 

0,19% -- -- 0% 

Grau de protecció dels connectors 
ecològics 

    

                                                
1 Es pot considerar que tots els sòls de valor ambiental i patrimonial es troben en sòl no 
urbanitzable, les superfícies incloses en sòls urbans o urbanitzables, segons l’Alternativa, 
corresponen a espais reduïts limítrofs que han quedat inclosos per la diferencia en escales de 
definició. 
2 Les alternatives 1 i 2 establertes en l’Avanç de planejament no van realitzar una classificació 
del sòl estricta i tampoc varen definir la zonificació del sòl no urbanitzable, així que aquest 
indicador no es pot calcular per ambdues alternatives tot i que s’estima que estarien en valors 
similars a l’alternativa 3. 



Àrea de Territori i Sostenibilitat                     Estudi Ambiental Estratègic del POUM de Copons 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats  Fase d’Aprovació inicial 

  

El Risell SCCL          70 

Objectius ambientals  Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

2. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic 
globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents, i promoure una 
mobilitat sostenible.  

Percentatge de sòl artificialitzat3 1,25% 0,71% 0,72% 0,91% 

Relació entre futurs creixements i les 
previsions de creixement de població 
sostenible 

    

Previsió de nous habitatges 167 26-39 46-61 58 

Superfície de sòl desclassificada 
com a sòl no urbanitzable 

-- 65.842 62.647 87.436 

3. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua, garantir-ne la disponibilitat i 
racionalitzar-ne l’ús en el marc d’un model urbanístic eficient.  

Percentatge de sòl urbà i 
urbanitzable afectat per riscos 
hidrològics4 

10,4% -- -- 2,2% 

Qualificació atorgada al sòl afectat 
per riscos hidrològics 

Varis5 SH SH Clau 226 

4. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat  

Grau d’efectivitat de les propostes i 
normes del POUM en relació amb els 
objectius i directrius de qualitat del 
paisatge 

    

5. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i electromagnètica, 
i fomentar l’estalvi energètic i una gestió adequada dels residus  
Persones exposades a nivells sonors 
superiors als admesos 0 0 0 0 

Consum anual d’energia per habitant 5,48 5,52 5,52 5,52 
Percentatge de residus sòlids urbans 
recollits selectivament 100% 100% 100% 100% 

6. Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades amb el Pla i 
preveure els efectes del canvi climàtic i l’adaptació a aquests  
Emissions de CO2 (tones) 7.862 -- -- 1.220 
Potencial de millora de l’eficiència 
energètica amb el desenvolupament     

                                                
3 Donat que no es disposa de cartografia ni dades exactes de la classificació i qualificació del sòl 
en les alternatives 1 i 2, s’ha estimat el grau d’artificialització a partir de la superfície de sòl urbà 
i de la superfície del SNU ocupat per la xarxa viària, sense incloure-hi els sistemes i equipaments 
ubicats en SNU. 
4 Com en altres indicadors, la manca de classificació i qualificació del sòl definida en les 
alternatives 1 i 2 no permet el càlcul del sòl urbà afectat per riscos d’inundabilitat en aquests 
casos. S’estima però, en valors intermedis entre l’alternativa 0 i l’alternativa 3. 
5 Les NNSS no disposaven d’una delimitació de les zones inundables i aquestes es trobaven 
incloses en una gran varietat de claus, tant urbanes i urbanitzables (clau 10a, clau 10b, clau 10c, 
clau 3, clau 2, clau 7, clau 4, clau 12, clau 11i, clau 11r, clau 8), de sistemes (clau SX1 i clau 
SX2) com de sòl no urbanitzable (clau 21 i clau 22).  
6 Clau 22 Sòl de protecció territorial per interès fluvial, agrari i/o paisatgístic. També es troben 
petites zones limítrofes en sòl urbà que es classifiquen com Clau 2b, Jardí no edificable, clau VP, 
Espais lliures, i XV, Xarxa viària. 
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Objectius ambientals  Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

del Pla 

 
6.1.6 Càlcul de CO2  

Seguidament es du a terme un balanç de CO2 equivalent de cada alternativa per tal de 
poder afegir més informació en l’avaluació de les alternatives. Per tal de dur a terme el 
Càlcul de CO2 equivalent s’han seguit les instruccions de la Guia del Càlcul d’emissions 
de CEH elaborada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Manual d’ús per a l’eina 
de càlcul d’emissions de CO2 generades pel planejament urbanístic municipal general, 
de novembre de 2017, de la Direcció General de Polítiques Ambientals.  

S’han tingut en compte les emissions directes procedents del consum elèctric i de 
combustibles fòssils i les emissions indirectes procedents de i la generació de residus. 
No s’han considerat les emissions procedents del cicle de l’aigua ja que actualment 
Copons no disposa de tractament d’aigües residuals. Tampoc s’han computat les 
emissions associades a la mobilitat, ja que, tot i que s’estimen en altes a causa de l’alta 
mobilitat obligada del municipi, no es disposen de dades fiables per tal de calcular els 
desplaçaments mitjans dels habitants. 

Ens els casos de l’alternativa 1 i 2, tot i que el Document Inicial Estratègic realitza una 
primera aproximació de les emissions associades a cadascuna, no es realitza el càlcul 
de les emissions ja que no es disposen de les dades suficients necessàries per tal de 
realitzar una estimació que pugui comparar-se amb les alternatives 0 i 3. EN aquests 
dos casos tant sols disposem d’aproximacions de nous habitatges però no dades de 
superfícies de les diferents tipologies de qualificació, especialment d’equipaments. Així 
que, seguint la metodologia de l’Eina per al càlcul d’emissions per a planejament 
general, les emissions associades a aquestes dues alternatives serien molt més 
reduïdes que aquelles associades a les alternatives 0 i 3, on sí que es disposen dades 
de sostre i superfície de les diferents qualificacions. 

Taula 7. Comparativa d’emissions de CO2 de les diferents alternatives 
Tones de CO2/any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Consums energètics  7.312 -- -- 1.154 

Emissions residus 550 -- -- 66 

Emissions totals 7.862 -- -- 1.220 

Font: El Risell a partir de l’Eina de càlcul d’emissions de CO2 generades pel planejament urbanístic. 

 
 
6.3 Justificació de l’alternativa escollida  
Pel que fa a la valoració de l’alternativa 0, aquesta es considera, com s’ha exemplificat 
amb anterioritat que no dona resposta a la gran majoria d’objectius ambientals ni de 
planejament que s’han establert pel municipi. A més a més, moltes de les seves 
propostes han quedat obsoletes o si més no, no s’han desenvolupat en els últims 20 
anys.  

Tot i les petites variacions que ofereixen les alternatives 1 i 2 i que l’alternativa 1 va ser 
aquella presentada en l’Avanç de Planejament, es considera més adient a nivell 
ambiental l’elecció de l’Alternativa 3, ja que té un impacte menor al proposar una 
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superfície d’urbanització i un nombre d’habitatges més reduït. També cal destacar que 
l’alternativa 3 és aquella amb valors més positius en tots els indicadors establerts pels 
diferents objectius ambientals del POUM. 

Addicionalment, aquesta alternativa 3 incorpora totes les determinacions que els 
diferents Departaments consultats han realitzat i allò que el Document d’Abast estableix. 
També cal destacar la incorporació de l’Estudi d’inundabilitat del municipi de Copons. 
AP-023-18. ICGC. 2018 en la delimitació i ordenació dels sectors de desenvolupament 
urbà (PAU i PMUs). 
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VII. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

7.1 Descripció esquemàtica de l’estructura del Pla 
7.1.1 Quadre urbanístic 

L'alternativa seleccionada es resumeix en el següent quadre urbanístic: 

Taula 8. Quadre urbanístic de la proposta de POUM (Ap. Inicial) 

 Nombre Percentatge 

Potencial d'habitatges 243 hab.  

Sòl urbà 77.089 m2 0,41% 

Sòl urbanitzable 0 m2 0,00% 

Sòl no urbanitzable 18.611.707 m2 99,59% 

TOTAL 18.688.882 m2 100% 
Font: Equip redactor del POUM 

El POUM estableix tres tipus de zones en sòl urbà, clau 1 Casc antic de conservació, 
clau 2 Casc antic i clau 3 Industrial. La clau 1 és aquella que reconeix els àmbits del 
nucli amb valor patrimonial i que no poden ser enderrocats o realitzar canvis en la seva 
volumetria.  
Cal tenir en compte que el POUM també estableix un nombre potencial màxim 
d'habitatges en Sòl No Urbanitzable (SNU) segons el Catàleg de masies, cases rurals i 
altres construccions en SNU, màxim que s'estableix en 35 habitatges en edificis inclosos 
en el Catàleg més 14 en altres habitatges ubicats en SNU i no susceptibles de ser 
incorporats al Catàleg. 
 
7.1.2 Sòl No Urbanitzable 

La proposta de Pla detalla a una menor escala les propostes de categories de sòl no 
urbanitzable establertes pel PTPCC, establint tres claus: 

• Clau 21, Sòl no urbanitzable de Protecció especial agroforestal. 
• Clau 22, Sòl no urbanitzable de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 

paisatgístics. 
• Clau 23, Sòl no urbanitzable de Protecció preventiva 

Així, s’ha delimitat de manera curosa els límits entre les zones agrícoles i les forestals, 
especialment les antigues explotacions agrícoles, incloent els conreus de vinya en 
bancals actualment abandonats i que el bosc ha envaït. L’objectiu principal d’aquesta 
delimitació és la recuperació de l’ús agrícola i el paisatge de mosaic agroforestal 
associat a partir de rompudes autoritzades. 
La clau 21 inclou aquelles àrees dedicades a conreus i activitats agrícoles i forestals. Es 
troba dividida en tres sub-claus: clau 21a, rústic forestal; clau 21b, rústic agrícola i clau 
21c, Zona d’horts i altres elements, per tal d’establir condicions específiques per les 
diferents casuístiques que aquestes presenten. La subclau 21a Rústic forestal busca la 
protecció dels mosaics agrícoles i forestals i la gestió correcta dels boscos. La subclau 
21b Rústic agrícola permet les edificacions per a la millora de la gestió agrícola a cel 
obert i la ramaderia extensiva, coberts i aquelles establertes per la legislació sectorial. 
Aquesta clau inclou totes aquelles feixes aterrassades que havien estat històricament 
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conreades, especialment per cultius de vinya, i que amb la progressiva mecanització del 
camp i les crisis vinícoles, s’abandonaren i van ser envaïdes pel bosc. L’objectiu 
principal de la seva definició com a espais agrícoles és la seva recuperació i, per tant, 
foment dels mosaics agroforestals i de l’activitat agrícola i econòmica. 
La clau 22 inclou tots aquells espais amb valors que justifiquen un grau de protecció 
altament restrictiu (valor ecològic, forestal, paisatgístic, de connexió, geològic i aquells 
espais de protecció de riscos. En aquest cas la normativa preveu l’aplicació d’aquelles 
mesures que el PTPCC estableix. 
La clau 23 recull aquells sòl que no reuneixen les característiques necessàries per a ser 
inclosos en les dues claus anteriors. El seu objectiu principal és la utilització racional 
dels recursos, la millora de la qualitat paisatgística, el control del perill d’incendis 
forestals i el control de les noves construccions. La normativa fa referència a les 
regulacions pel sòl no urbanitzable recollides en l’article 47 del TRLUC i allò establert 
pel PTPCC per als sòls de protecció preventiva. 
A banda de les grans zonificacions del sòl no urbanitzable, també s’hi poden trobar 
espais destinats a sistemes, Viari XV, Equipaments comunitaris EQ i Serveis tècnics i 
mediambientals TA. 
També s’estableixen quatre àrees en el sòl no urbanitzable amb característiques 
especials i diferenciades que requereixen de Plans Especials d’Ordenació, la zona 
d’horts al nord-oest del nucli de Copons, les antigues naus agràries, camps de fútbol, 
restaurant de Can Closa i els camps de conreus propers ubicats al sud del nucli de 
Copons i la zona del Pla de Simeó, al nord del nucli de Copons. 
 
PEU-1. Parc agrari (3,24 ha) 
Ubicat adjacent al nucli de Copons, al nord-oest del mateix, aquesta és una zona d’horts 
amb canals, basses i antic molins fariners de l’edat mitjana.  
L’objectiu del PEU és el de conservar l’alt valor agrícola i de paisatge de l’espai, mantenir 
la zona lliure de construccions, consolidar els molins fariners i els elements històrics 
tenint especial cura del seu atractiu turístic i incloure pous, murs de pedra, camins i 
barraques com a elements patrimonials. 
PEU-2. Pla del camp (10,95 ha) 
Al sud del nucli de Copons, inclou les antigues naus agràries que s’hi localitzen, el camp 
de futbol del rieral, el restaurant de Can Closa i els camps de conreus propers. 
L’objectiu d’aquest PEU és el de conservar el valor natural i paisatgístic de l’espai i 
desenvolupar-hi activitats de lleure relacionades i compatibles. 
PEU-3. Circ de Les Feixes (2,5 ha) 
Aquest sector es situa al Pla de Simeó, al creuament de la carretera BV-1005 i el torrent 
Boter, al nord del  nucli de Copons. 
L’objectiu principal és el de desenvolupar el 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. Així, aquest PEU-3 
recull les determinacions establertes en aquest Pla especial ja aprovat. 
 
PEU-4. Façana de Ponent (1,68ha) 
Ubicat a la façana oest del nucli de Copons, paral·lel a la riera de Veciana. 
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L’objectiu del Peu és incrementar la relació entre el nucli i la riera, millorant-ne la llera i 
consolidant els recorreguts a peu o en bicicleta, així com la seva conservació i, si cal, 
arranjament dels valors paisatgístics de l’àmbit. 

Taula 9. Resum de la qualificació del SNU de la proposta de POUM (Ap. Inicial) 

Sector Superfície 
(m2) 

% 

XV Viari 49.269,27 0,26 

EQ Equipaments comunitaris 1.379,74 0,01 

TA Serveis tècnics mediambientals 6.158,14 0,03 
    

21a Sòl de protecció especial agroforestal. Rústic 
forestal 

8.544.880,57 45,91 

21b Sòl de protecció especial agroforestal. Rústic 
agrícola 

8.392.940,75 45,09 

21c Zona d’horts i altres elements 32.455,56 0,17 

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

1.482.111,68 7,96 

23 Sòl de protecció preventiva 102.596,76 0,55 

TOTAL  18.611.792,47 100 
Font: Equip redactor del POUM 

 
7.1.3 Figures de desenvolupament 

L’estratègia del POUM és la de desclassificar els sectors de creixement que les NNSS 
de 1996 establien com a sòl urbanitzable i delimitar la superfície del sòl urbà a 7,72 ha 
enfront de les 11,3 ha de les NNSS: 
Així, el POUM no incorpora cap zona de creixement, de sòl urbanitzable, però sí que 
ordena el sòl urbà mitjançant dos Polígons d’actuació urbanística (PAU) i tres Plans de 
millora urbana (PMU). 

Taula 10. Quadre urbanístic de la proposta de POUM (Ap. Inicial) 

Sector Superfície (m2) Sostre (m2) Nombre 
d’habitatges 

PAU-1 L’escorxador 3.230,41 1.260,81 12 

PAU-2 Zona industrial 4.925,85 1.907,04 -- 

PMU-1 El Castell 3.522,83 1.750,00 12 

PMU-2 Cal Reiet i l’era 5.617,00 3.608,00 24 

PMU-3 Naus del Sols-
carrer 

2.168,32 1.397,00 10 

Font: Equip redactor del POUM 
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7.2 Demanda de recursos naturals i infraestructures de 
l’alternativa seleccionada 

En aquest apartat es detallen les principals demandes sobre els recursos naturals i 
humans que el desenvolupament de la proposta de POUM comportarà i com es preveu 
minimitzar-los. 
 
7.2.1 Ocupació del territori 

La proposta de POUM classifica en total 7,7 ha de sòl urbà, 3,6 ha urbanes menys que 
el sòl urbà definit en les Normes Subsidiàries de 1996 i no preveu cap delimitació o 
previsió de sòl urbanitzable. 
Així, la proposta de POUM per a l'aprovació inicial desclassifica sòl urbà i urbanitzable, 
disminuint la pressió sobre el sòl. 

Taula 11. Comparativa del quadre de superfícies de les NNSS i la proposta de POUM 

Classificació 
NNSS 1996 POUM 

Superfície (m2) % Superfície 
(m2) 

% 

Sòl Urbà 113.559 0,61% 77.089 0.41% 

Sòl urbanitzable 51.052 0,27% 0 0 

Sòl No Urbanitzable 18.524.270 99,12% 18.611.792 99,59% 

TOTAL 18.688.882 100 18.688.882 100 
Font: Registre Urbanístic de Catalunya i equip redactor del POUM 

Les previsions de creixement del POUM estableixen escenaris de creixement 
poblacional baix, mitjà i alt que preveu uns objectius per al període d’execució el POUM 
pel 2030 de fins a 350 habitants en l’escenari alt, uns 300 en l’escenari mitjà i una pèrdua 
fins a uns 275 habitants, els quals contrasten amb l'objectiu que tenien les NNSS, les 
quals preveien un nombre de població total per l’any 2000 de 375 persones. 
Així, l’impacte en l’ocupació del territori és positiva ja que es redueix la superfície 
d’afectació dels creixements residencials i industrials. 
 
7.2.2 Aigua 

Consum aigua potable 
L’estimació del consum d’aigua potable que implicarà el desenvolupament del POUM es 
realitza a partir d’extrapolar els consums actuals del municipi en funció del creixement 
en nombre de persones que el POUM preveu. Val a dir que l’última dada disponible de 
consum d’aigua per Copons és de 143 lpd però correspon al consum de 2013. Es 
considera que aquest valor de referència és vàlid ja que, tot i que probablement el 
consum diari per habitant tindrà tendència a disminuir amb l’aplicació de mesures 
normatives per l’eficiència en el consum d’aigua i una major conscienciació ciutadana, 
aquest s’ha mantingut al voltant dels 140-145 lpd en el període 2011-2013 i, per tant, 
sembla que ha assolit un equilibri. 
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Taula 12. Estimació del consum d’aigua potable segons els creixements proposat per les NNSS i la 
proposta de POUM 

 NNSS 1996 POUM 

Habitants estimats 6437 4598 

Consum total (hm3/any) 33,56 23,97 

Font: Registre Urbanístic de Catalunya, equip redactor del POUM i el Risell 

Així, la proposta de POUM suposa un estalvi de 9,59 hm3 d'aigua potable a l'any. 
 
Generació aigües residuals 
L’estimació de l’augment en la generació d’aigües residuals associades amb el 
desenvolupament del Pla es calcula a partir d’assumir que aquesta serà un 20% inferior 
a l’aigua consumida per habitant ja que es desconeix el volum de generació d’aigües 
residuals actuals del municipi. 

Taula 13. Estimació de la generació d’aigües residuals segons els creixements proposat per les NNSS i la 
proposta de POUM 

 NNSS 1996 POUM 

Habitants estimats 643 459 

Generació total (hm3/any) 26,85 19,18 

Font: Registre Urbanístic de Catalunya, equip redactor del POUM i el Risell 

El tractament de l’increment en la generació d’aigües residuals haurà d’ésser assumit 
per la potencial nova EDAR biològica que l’Ajuntament està en procés de definir amb 
l’ACA i que ha d’oferir tractament a la totalitat del nucli urbà de Copons i a la Roquera, 
la xarxa del qual queda connectada a la del nucli de Copons. 
Sant Pere de Copons disposa de xarxa residual pròpia, tal i com s'estableix en l'apartat 
4.3.3. 
 
7.2.3 Mobilitat generada 

L’augment del nombre d’habitants de Copons comportarà un augment de la mobilitat al 
municipi. Tan en l'actualitat com amb el desplegament del POUM els desplaçaments al 
conjunt del municipi es realitzen majoritàriament en vehicle privat degut a les 
característiques del municipi, de baixa densitat i extens territorialment. 
El POUM estima, seguint la metodologia establerta en el Decret 344/2006 de regulació 
dels estudis de la mobilitat generada, 899 desplaçaments/dia amb el seu 
desenvolupament. D'aquests, 599 desplaçaments/dia es generaran en vehicle privat, 
amb una pressió sobre les carreteres de 44 vehicles en hora punta els dies feiners i 37 
en dissabtes i festius i 19 nous desplaçaments en autobús. El POUM estableix que tant 
les carreteres com el servei de transport públic poden assumir aquest increment de 
desplaçaments. 
En referència als aparcaments, el POUM estableix una reserva d'aparcaments fora de 
la via públic per a 86 turismes, 43 motos i 256 bicicletes. Per altra banda, el POUM 

                                                
7 Segons estimacions de l’equip redactor del POUM 
8 Assumint una mitjana de 1,8 persones/habitatge, seguint la mateixa ràtio actual del municipi. 
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proposa mantenir i consolidar les tres àrees d'aparcaments al nucli, les quals sumen fins 
a 3.689 m2. 
 
7.2.4 Residus 

Seguint la mateixa metodologia que en la demanda d’aigua, s’assumeix que la generació 
de residus per persona i any seguirà sense variacions i, per tant, ens permetrà estimar 
la quantitat de residus que el desenvolupament del POUM comportarà en la fase 
d’explotació. 

Taula 14. Estimació de la generació de residus segons els creixements proposat per les NNSS i la 
proposta de POUM 

Fracció NNSS 1996 POUM 

Autocompostatge  (Tn/any)  59,21                  42,27  

Paper i cartró (Tn/any)  9,83                    7,02  

Vidre (Tn/any)  9,20                    6,57  

Envasos lleugers (Tn/any)  11,23                    8,02  

Residus voluminosos 

(Tn/any)  39,48                  28,18  

RAEE (Tn/any)  9,24                    6,59  

Rebuig (Tn/any)  165,71               118,29  

Font: Agència de Residus de Catalunya, Registre Urbanístic de Catalunya, equip redactor del POUM i el 

Risell 

Tenint en compte que la quantitat de residus generada és proporcional al nombre 
d'habitants, la proposta de POUM estima una generació de residus total inferior en 87 
Tn anuals en comparació al creixement associat amb el desenvolupament de les NNSS 
de 1996. 
Val a dir que en la Taula 14 no s'hi troben comptabilitzats els residus d’obra generats en 
la fase d’execució, encara que els associats a la proposta de POUM es consideren 
inferiors als de les NNSS 1996 ja que la previsió de construcció de nous habitatges 
també hi és inferior. 
 
7.2.5 Atmosfera i Canvi Climàtic 

Tant les NNSS del 1996 com el present POUM estableixen un creixement en el nombre 
d’habitatges i també estratègies per restaurar aquells buits en la zona urbana ja 
consolidada. En termes de contaminació atmosfèrica i canvi climàtic, el factor clau que 
determina la diferencia d’impacte d’ambdues opcions és la quantitat de nous habitatges 
i, per tant, d’habitants. Ja que ambdues propostes estableixen els creixements, ja sigui 
de sòl urbanitzable en les NNSS com de compleció de sòl urbà en el POUM, adjacents 
a l’actual trama urbana, els impactes en l’atmosfera deguts a la mobilitat seran 
assimilables en tots els casos i tant sols dependents del nombre de nous habitants, no 
tant en les distàncies recorregudes que seran similars. 
S’ha utilitzat l’Eina de càlcul d’emissions de CO2 generades pel planejament urbanístic 
municipal per tal d’avaluar les emissions de GEH, tot i que no s’hi han comptabilitzat 
aquelles corresponents a la mobilitat i al cicle de l’aigua per manca de dades de càlcul. 
Pel que fa al càlcul dels consums energètics, aquest s’ha realitzat a partir de les dades 
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de consum per cases adossades i zona climàtica que el Manual per a l’Eina de càlcul 
d’emissions de CO2 generades pel planejament urbanístic municipal estableix. 

Taula 15. Estimació dels consums energètics i emissió de GEH per a les propostes de les NNSS i del 
POUM 

 NNSS POUM 

Consum energètic per calefacció i refrigeració (MWh/any)  1.840   1.322  

Altres consums energètics (MWh/any)9  1.686   1.212  

TOTAL consums 3.526 2.535 
 

 
 

Emissions per consums energètics (tCO2/any)  7.312 1.154 

Emissions residus (tCO2/any) 550 66 

TOTAL emissions 7.862 1.220 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, equip redactor del POUM i el Risell 

Val a dir que, ja que tant les emissions com els consums energètics depenen del nombre 
total d’habitatges que cada proposta estableix, la proposta del POUM presenta valors 
més reduïts ja que realitza una aposta de contenció del creixement. 
 
7.3 Efectes significatius sobre el medi i mesures correctores 
El desenvolupament del POUM també donarà lloc a una sèrie d’impactes i efectes més 
enllà de la demanda de recursos. Els principals efectes sobre el medi i les mesures 
correctores establertes per minimitzar-los s’exposen a continuació. 
Els efectes i els impactes s’estableixen segons les directrius establertes en l’Annex VI 
de la Llei 21/2013 d’Avaluació d’impacte ambiental. 
Així, els efectes que els impactes identificats tindran es classificaran segons: 

• Directe/Indirecte 
• Simple/acumulatiu/sinèrgic 
• Permanent/temporal 
• Reversible/irreversible 
• Recuperable/irrecuperable 
• Periòdic/irregular 
• Continu/discontinu 

I el grau dels impactes es classifica segons: 

• Impacte ambiental compatible: Aquell la recuperació del qual és immediata 
després del cessament de l’activitat, i no requereix mesures preventives o 
correctores. 

• Impacte ambiental moderat: Aquell la recuperació del qual no requereix 
mesures preventives o correctores intensives, i en el qual la consecució de les 
condicions ambientals inicials requereix un cert temps. 

• Impacte ambiental sever: Aquell en el qual la recuperació de les condicions del 
medi exigeix mesures preventives o correctores, i en el qual, fins i tot amb 
aquestes mesures, aquella recuperació requereix un període de temps dilatat.  

                                                
9 Inclou els consums energètics per generació d’ACS i aquells associats a la il·luminació, la cuina 
i els elestrodomèstics. 
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• Impacte ambiental crític: Aquell la magnitud del qual és superior al llindar 
acceptable. Amb aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de 
les condicions ambientals, sense possible recuperació, fins i tot amb l’adopció 
de mesures protectores o correctores.  

• Impacte residual: pèrdues o alteracions dels valors naturals quantificades en 
nombre, superfície, qualitat, estructura i funció, que no es poden evitar ni 
reparar, una vegada aplicades in situ totes les possibles mesures de prevenció 
i correcció. 

Les mesures per a minimitzar aquests impactes es classifiquen segons: 

• Mesures protectores, aquelles que eviten l’impacte ja sigui modificant 
elements o processos del projecte. Es centren en evitar l’impacte abans que 
aquest es produeixi. 

• Mesures correctores, que es centre en l’eliminació, reducció o modificació de 
l’efecte de l’impacte un cop aquest ja s’ha produït i les 

• Mesures compensatòries, que introdueixen compensacions positives per 
contrarestar els efectes negatius d’impactes inevitables. 

 
 
7.3.1 Territori i ocupació del sòl 

Tal i com ja s’ha exposat en l’apartat 7.2.1, el desenvolupament del POUM implica una 
sèrie d'impactes relacionats amb l'ocupació directa del sòl. A continuació s'exposa la 
seva caracterització i avaluació. 
 
 

Ocupació del territori 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El desenvolupament del POUM, comparativament amb la 
situació actual regida per les NNSS de 1996, comporta 
una reducció de 3,6 ha del sòl urbà i, especialment, del sòl 
urbanitzable, el qual desapareix. 
Aquesta contenció en el creixement de les zones urbanes 
que proposa el POUM i tenint en compte que els sectors 
de millora i creixement que proposa són adjacents al nucli, 
no afecten cap element de rellevància i els riscos associats 
a la inundabilitat de les rieres Veciana i de Sant Pere 
l’impacte es pot classificar com: 

• Positiu 
• Directe 
• Permanent 
• Sinèrgic i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Ja que l’impacte de reducció de la superfície urbana i 
urbanitzable és positiu no es recomanen mesures de 
protecció. 

Mesures previstes en 
el Pla 

Es redueixen les superfícies de sòl urbà i s’eliminen les de 
sòl urbanitzable. 

Avaluació de l’impacte Favorable 
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Alteració de la morfologia del terreny 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El nucli de Copons presenta algunes zones amb elevades 
pendents. Però cal tenir en compte que la delimitació dels 
àmbits de planejament i l’ordenació dels sectors s’adapta 
el màxim possible a la topografia actual de l’espai, ubicant 
els espais lliures en aquelles àrees de major pendent. 
Així, l’impacte es pot classificar com: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

La principal mesura preventiva és l’adaptació de 
l’ordenació dels sectors de planejament, ubicant els espais 
lliures en les zones de major pendent, minimitzant 
d’aquesta manera la necessitat de moviments de terres i 
l’alteració de la topografia. 
La delimitació dels sectors i la seva ordenació ha tingut en 
compte les directrius establertes en l’ Estudi per a la 
identificació de Riscos Geològic a Copons. AP-010/16. 
ICGC. 2016 

Mesures previstes en 
el Pla 

L’article 123 estableix les directrius bàsiques per l’adaptació 
topogràfica del terreny 

Avaluació de l’impacte Moderat 

 
 
 

Augment de població 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

L’augment del nombre d’habitants del municipi es 
considera un impacte positiu a Copons, amb una població 
petita i envellida ja que pot permetre dinamitzar la vida 
social i econòmica del municipi. Així, l’impacte es pot 
classificar com: 

• Positiu 
• Directe 
• Permanent 
• Sinèrgic i 
• Favorable 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Ja que l’impacte es considera positiu i favorable no es 
proposen mesures correctores. 

Avaluació de l’impacte Favorable 
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Augment de la mobilitat 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

Associat a l’augment d’habitants es dona un augment de la 
mobilitat generada, especialment en vehicle privat ja que 
una gran part dels llocs de treball i estudi dels habitants es 
localitzen en altres municipis.  
S'estima que la capacitat de les vies i dels mitjans de 
transport públic disposen de suficient capacitat per assumir 
aquest augment de desplaçaments generats per l'augment 
de població. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Caldrà adoptar les mesures que la memòria del POUM 
adopta en relació al nombre d'aparcaments fora de via 
públic i també al manteniment dels aparcaments públics. 

Mesures previstes en 
el Pla 

El capítol IV estableix les directrius per la regulació 
d’aparcaments i la memòria del POUM estableix els 
principal criteris en matèria de mobilitat. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 
7.3.2 Cicle de l’aigua 

Augment de la demanda d’aigua potable 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

L’augment del nombre d’habitants ve lligat amb un 
augment de la demanda d’aigua potable, que es calcula 
pot assolir un total de 19,2hm3/any amb el 
desenvolupament total del POUM. 
Aquesta demanda d'aigua potable es situa en 2,35 
hm3/any menys que amb el desenvolupament total de les 
NNSS de 1996, suposant un estalvi d'aigua significatiu. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Caldrà que la normativa urbanística exigeixi en els nous 
desenvolupaments la justificació de la disponibilitat d’aigua 
i també mesures per a minimitzar-ne el consum com la 
recuperació d’aigües pluvials i la instal·lació de sistemes 
d’estalvi d’aigua. 
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Mesures previstes en 
el Pla 

L’article 211 estableix les condicions d’estalvi, ús eficient i 
reutilització d’aigua en els projectes d’edificació i l’article 
204 estableix les condicions d’estalvi i reutilització d’aigua 
en els projectes d’urbanització. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 
  

Generació d’aigües residuals 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

Paral·lelament a l’increment en la demanda d’aigua 
potable es donarà un augment en la generació d’aigües 
residuals que, tenint en compte les infraestructures 
actuals, s’aboquen directament a la llera de la riera de 
Veciana. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent 
• Acumulatiu i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

La normativa urbanística caldrà que inclogui l’obligatorietat 
d’establir una xarxa de sanejament separativa en aquells 
casos de reurbanització i de desenvolupament dels sectors 
de compleció urbana.  
També cal que es promogui per part de l’Ajuntament i 
l’ACA la construcció d’una EDAR que pugui assumir tant 
les aigües residuals generades pel nucli urbà de Copons i 
la Roquera.  

Mesures previstes en 
el Pla 

El PEU-2 ha establert una reserva de sòl qualificat com a 
Sistema de serveis tècnics i ambientals per ubicar-hi la 
depuradora. 
L’article 203 estableix les condicions, entre altres, de la 
xarxa de sanejament, pel sòl urbà no consolidat i no 
urbanitzable, determinant la necessitat d’establir xarxes 
separatives d’aigües pluvials i residuals. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

  
 

Risc d’inundabilitat 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

Àrees urbanes i ja construïdes i també part dels sectors de 
compleció urbana (PMUs i PAUs) estan afectades per risc 
d’inundació. Més específicament, el PMU-2 i el PMU-3. 
Així, les zones urbanes i urbanitzables es troben en risc 
però també les modificacions de la morfologia del terreny 
que comporta el desenvolupament dels nous sectors 
també poden afectar la dinàmica del flux fluvial. 
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L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Sever 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Es recomana el seguiment de la guia de l’ACA “Guia 
tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixin amb l’espai fluvial” en 
aquells casos en què s’hagin de realitzar obres o serveis 
en les lleres de les rieres. 

Mesures previstes en 
el Pla 

Els sectors del POUM ha incorporat el risc d’inundabilitat en 
la delimitació de les corresponents ordenacions en aquelles 
àrees afectades, ubicant-hi espais d’aparcament (clau XV), 
espais lliures (VP) i jardins no edificables (clau 2b). 
Paral·lelament, la normativa inclou en l’article 95 estableix 
la franja d’inundabilitat definida per l’ACA com a sistema 
hidrogràfic, amb les seves particulars condicions 
d’ordenació, i l’article 241 la regulació del risc associat a la 
inundabilitat en les masies, cases rurals i construccions en 
sòl no urbanitzable. 

Avaluació de l’impacte Moderat 

  

Contaminació d’aigües 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El risc de contaminació d’aigües, donades les 
característiques del municipi, es centra bàsicament en la 
contaminació per aigües residuals urbanes, ja esmentat 
amb anterioritat. 
Per una altra banda, un risc secundari és el dels potencials 
vessaments en les fases d’execució del Pla.  
Així, l’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent, 
• Acumulatiu i  
• Sever 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Els projectes d’urbanització i construcció hauran d’establir 
zones delimitades per l’emmagatzematge d’olis, 
combustibles i altres substàncies amb potencialitat de 
vessament i contaminació de les aigües. També caldrà 
establir zones delimitades per a realitzar canvis d’olis i/o 
manipulació de substàncies potencialment  contaminants 
per tal de delimitar la zona de risc i contenir-la el màxim 
possible. 

Mesures previstes en 
el Pla 

L’article 98 regula les condicions d’ordenació i d’abocament 
als sistemes hidrogràfics i l’article 241 estableix la regulació 
del risc associat a la inundabilitat i als abocaments en les 
masies, cases rurals i construccions en sòl no urbanitzable. 
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Avaluació de l’impacte Compatible 

 
 
 
 
7.3.3 Qualitat de l’aire 

El desenvolupament del POUM comportarà canvis en les emissions a l’atmosfera, ja 
siguin per partícules o gasos contaminants, emissions GEH, o contaminació acústica o 
lumínica. 
 

Emissions atmosfèriques 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

Els nuclis petits i aïllats com Copons acostumen a tenir la 
major part de les emissions atmosfèriques lligades a la 
mobilitat, ja que aquesta acostuma a ser elevada en els 
medis de transport motoritzats privats.  
Així, el major augment de les emissions a Copons s’estima 
que anirà associat a la mobilitat dels nous habitants del 
municipi. 
En el procés de desenvolupament dels sectors del POUM i 
construcció dels nous habitatges també es donarà un 
augment de les emissions associades a la maquinària i 
vehicles d’obra i l’augment de pols en suspensió. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Temporal i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Caldrà seguir i incorporar les directrius de la proposta del 
POUM en matèria de mobilitat per tal de potenciar els 
desplaçaments a peu i reduir els impactes associats a la 
mobilitat. 
Durant la fase constructiva caldrà que la maquinària i 
vehicles compleixin amb els requeriments legislatius, 
s’implantin les Millors Tècniques Disponibles (MTD) i els 
vehicles passin les corresponents inspeccions tècniques 
periòdiques. 

Mesures previstes en 
el Pla 

El POUM ha recollit en la seva ordenació espais 
d’aparcaments dissuasoris als límits externs del nucli de 
Copons per tal de limitar el trànsit de vehicles privats a 
l’interior del nucli. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

  
 

Contaminació acústica 



Àrea de Territori i Sostenibilitat                     Estudi Ambiental Estratègic del POUM de Copons 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats  Fase d’Aprovació inicial 

  

El Risell SCCL          86 

Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

Si tenim en compte que la proposta de sòl industrial en el 
POUM es limita al PAU2, separat del nucli urbà de Copons 
i que inclou la nau industrial existent, s'estima que la 
contaminació acústica derivada de l'activitat productiva serà 
notablement inferior a aquella potencialment atribuïble al 
desenvolupament del Pla Parcial industrial que les NNSS 
de 1996 proposaven.  
Durant la fase constructiva, tant dels sectors residencials 
com industrials, es donarà un augment dels impactes 
acústics. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Temporal i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Durant la fase constructiva es limitarà la velocitat de 
circulació de vehicles i maquinària, garantint en tot 
moment el compliment dels valors guia d’immissió i 
emissió fixats en la normativa de sorolls. 
Caldrà que la fase d’execució més sorollosa es concentri 
de maig a desembre per no alterar el període de zel, cria i 
alletament de la micro i macrofauna. 
També es recomana la plantació d’arbres en zones 
enjardinades i espais lliures per reduir la pressió acústica. 
Caldrà que s’actualitzi el mapa acústic de Copons per tal 
d’incorporar els creixements a les zones de protecció 
moderada (E3) i complir amb el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n’adapten els annexos. 

Mesures previstes en 
el Pla 

Els articles 206 i 213 regulen les condicions acústiques, 
lumíniques i electromagnètiques en el projecte 
d’urbanització i d’edificació respectivament. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 
Contaminació lumínica 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El desenvolupament de noves àrees residencials i 
industrials seguint els criteris del POUM comportaran 
l’establiment de noves fonts lumíniques, tant per la creació 
de nous vials amb il·luminació com per fonts lumíniques 
associades als espais residencials i industrials, amb 
afectació a l’atmosfera nocturna.  
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Moderat 
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Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Caldrà l’adequació de l’enllumentat públic i de la il·luminació 
exterior dels noves àrees residencials i industrials als criteris 
que estableix el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de 
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

Mesures previstes en 
el Pla 

Els articles 206 i 213 regulen les condicions acústiques, 
lumíniques i electromagnètiques en el projecte 
d’urbanització i d’edificació respectivament. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 
Emissions GEH 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El desenvolupament de noves àrees residencials i 
industrials que estableix el POUM comportarà l’augment de 
la població resident a Copons i, per tant, un augment de les 
emissions associades als consums energètics dels nous 
sectors residencials i industrials i també de la mobilitat 
generada.  
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Per tal de minimitzar les emissions GEH associades a 
l’augment de la mobilitat es recomana la promoció del 
transport públic com a alternativa de transport i de sistemes 
de compartició del vehicle privat tipus car sharing i car 
pooling. 
En referència a les emissions associades als consums dels 
sectors residencials, caldrà que les noves àrees compleixin 
amb els criteris que marca el DECRET 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edifici i amb el Real Decreto 
314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Ahorro 
de Energía. DB-HE. 
Es recomana també el seguiment d’aquelles mesures que 
estableixi el PAESC de Copons, actualment en redacció, 
per tal de reduir les emissions de GEH. 

Mesures previstes en 
el Pla 

L’article 215 regula les condicions d’estalvi, generació 
autònoma i eficiència energètica associades al 
desenvolupament del sòl urbà no consolidat i el sòl no 
urbanitzable. 

Avaluació de l’impacte Compatible 
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7.3.4 Gestió de materials i residus 

Generació de residus d’obra 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El desenvolupament de noves àrees residencials i 
industrials que estableix el POUM comportarà la 
construcció de nous edificis i, per tant, la generació de 
residus d’obra. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Temporal i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Tot i que la producció de residus d’obra es limitada 
temporalment, la seva gestió ha de seguir les directrius 
establertes en la legislació vigent, amb la seva correcta 
separació, reciclatge i destí final. Les llicències d’obra 
també hauran d’incorporar l’obligatorietat de la correcta 
gestió per part d’un gestor autoritzat dels residus d’obra 
generats. 

Mesures previstes en 
el Pla 

L’article 207 estableix les directrius bàsiques en la gestió de 
la generació de residus, tant d’obra com residus municipals 
en el projecte d’urbanització mentre que l’article 214 ho fa 
en els projectes d’edificació. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 
 

Augment de la generació de residus domèstics 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El desenvolupament de noves àrees residencials que 
estableix el POUM comportarà un augment de la població 
que, alhora donarà lloc a un augment del total de residus 
domèstics generats al municipi. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Caldrà que els projectes d’urbanització dels nous sectors 
incloguin espais en calçada per a la recollida de residus 
urbans. 
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Mesures previstes en 
el Pla 

L’article 214 estableix les directrius bàsiques en la gestió de 
la generació de residus, tant d’obra com residus municipals. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 
 
 
 
 
7.3.5 Energia i eficiència energètica 

Augment de la demanda energètica 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El desenvolupament de noves àrees residencials que 
estableix el POUM comportarà un augment de la població 
que, alhora donarà lloc a un augment de la demanda 
energètica, d’electricitat i altres combustibles per calefacció 
i mobilitat. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Moderat 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Caldrà que els projectes d’urbanització dels nous sectors 
incloguin espais les directrius establertes en el decret 
21/2006 d’ecoeficiència. Caldrà que es promoguin mesures 
d’estalvi d’energia  
Es recomana també el seguiment d’aquelles mesures que 
estableixi el PAESC de Copons, actualment en redacció, 
per tal de millorar l’eficiència energètica de les edificacions 
residencials i dels equipaments. 

Mesures previstes en 
el Pla 

L’article 215 estableix les directrius bàsiques en l’eficiència 
energètica. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 
 
7.3.6 Biodiversitat i patrimoni natural 

Afectació a hàbitats  i, especialment, hàbitats d’interès comunitari prioritari 
Caracteritzac
ió i avaluació 
de l’impacte 

El desenvolupament de noves àrees residencials que estableix el 
POUM, bàsicament sectors de millora i compleció de l’actual zona 
urbana i inclosos en el sòl urbà, tindrà una afectació mínima sobre 
hàbitats d’interès comunitari. El desenvolupament d’aquestes àrees, 
que implicarà la construcció i urbanització d’alguns espais adjacents 
al casc urbà, no tindrà una afectació important sobre la biodiversitat 
del municipi, ja que aquestes parcel·les ja tenen un valor biològic 
reduït per les seves característiques perirubanes, d’espais 
abandonats i semidegradats. 
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Cal tenir en compte, però, que el PMU-2 Cal Reiet i l’era, inclou en la 
seva delimitació 362 m2 de l’hàbitat 92A0, Alberedes, salzedes i altres 
boscos de ribera. L’ordenació del sector, això sí, estableix aquest 
espai, que també és inundable, en la clau 2b, Jardí no edificable. 
Per una altra banda, el POUM ha modificat substancialment la 
zonificació del sòl no urbanitzable, que passa de cinc tipus de zones 
diferents en les NNSS a tres claus en el POUM(que inclouen tres sub-
claus). La gran majoria dels hàbitats d’interès comunitari es troben 
inclosos en la clau 21a Rústic forestal i en la clau 22 d’Interès fluvial, 
agrari i/o paisatgístic. Ambdues claus inclouen especificacions per al 
manteniment i protecció dels espais i boscos que inclouen. 

 
Així, i donada la reduïda dimensió d’aquests sectors, actualment ja 
urbans, i el poc valor biològic d’aquests, i que els HICs en SNU es 
troben inclosos en claus de protecció, l’impacte es classifica com a: 

• Negatiu 
• Directe 
• Permanent i 
• Moderat 

Mesures 
preventives, 
correctores o 
compensatòri
es 

Caldrà que els projectes d’urbanització i construcció incorporin 
mesures per minimitzar l’afectació a la flora i fauna veïnes, ja sigui 
respectant èpoques de nidificació, horaris de treball, regat de camins 
per minimitzar l’aixecada de pols,... 
Em el cas del PMU-2, on un peu arbori de l’hàbitat de riera (HIC 92A0) 
es troba inclòs en el sector, caldrà mantenir el peu i adaptar la 
vegetació plantada en la clau 2b Jardí no edificable per tal de 
promoure la vegetació de ribera de l’espai circumndant. 
També caldrà que totes aquelles actuacions en SNU vetllin pel 
manteniment dels HICs i que, especialment, els PGMF estableixin 
mesures de gestió i aprofitament adequades. 
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Mesures 
previstes en 
el Pla 

Capítol V. Regulació detallada de les zones. En els articles d’aquest 
capítol es defineixen les regulacions i usos de les diferents claus del 
SNU, especificant que sempre hi serà d’aplicació allò que el PTPCC 
disposa pel sòl de protecció especial i les mesures pel SNU de 
protecció especial derivades del TRLUC. 

Avaluació de 
l’impacte 

Compatible 

 
 

Canvis en els usos del sòl 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

La reducció del sòl urbà i l’eliminació del sòl urbanitzable 
respecte els creixements establerts en les NNSS de 1996 
redueix la pressió sobre les zones perirubanes de Copons, 
Roquera i Sant Pere de Copons. 
Els espais urbans inclosos en els PMUs i PAUs són àrees 
perirubanes, on s’hi donen usos com els d’aparcament o ja 
disposen de construccions. Algunes de les parcel·les es 
troben abandonades i hi creix vegetació ruderal. 
Així, l’impacte es classifica com a: 

• Positiu 
• Directe i 
• Permanent  
• Favorable 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Ja que l’impacte es considera positiu, no es proposen 
mesures correctores, compensatòries o preventives. 

Mesures previstes en 
el Pla 

El POUM ha reduït la superfície ocupada de sòl urbà, 
ajustant-la al màxim a les necessitats de creixement del 
municipi. 
En la normativa: 
Títol VI. Regulació del Sòl No Urbanitzable. 
Capítol III. Disposicions en matèria de paisatge, els qual 
inclouen els articles: 

Art. 179. Modificació del relleu on es regulen els 
usos, activitats i aprofitaments forestals entre altres. 
Art. 184. Vegetació, on es preveu la potenciació i 
conservació de la vegetació autòctona. 
Art. 185. Tala d’arbres, obligació dels propietaris de 
vetllar pel manteniment de l’arbrat existent i acotació 
de tales als PGMF 

Capítol IV. Regulació de les construccions i les activitats 
admeses en sòl no urbanitzable, on es regulen les 
actuacions d’interès públic, els establiments de turisme i 
càmping, les masies i cases rurals, altres habitatges 
preexistents, construccions agrícoles i ramaderes i altres 
construccions.  
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Capítol V. Regulació detallada de les zones. En els articles 
d’aquest capítol es defineixen les regulacions i usos de les 
diferents claus del SNU, especificant que sempre hi serà 
d’aplicació allò que el PTPCC disposa pel sòl de protecció 
especial i les mesures pel SNU de protecció especial 
derivades del TRLUC. 

Avaluació de l’impacte Favorable 

 
 
7.3.7 Paisatge 

 

Canvis en els patrons de paisatge del SNU 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

El SNU de Copons es troba dominat per 4 grans zones, el 
mosaic agroforestal, les zones agrícoles, els espais 
forestals i els espais de ribera i aigua. 
El desenvolupament del POUM, en termes d’afectació en el 
paisatge per ampliació de zones urbanes o industrials, no 
modificarà el paisatge tal i com es concep en l’actualitat ja 
que es contenen els creixements als espais urbans actuals. 
Però cal tenir en compte l’efecte de la nova classificació del 
SNU, on els límits de les zones s’estableixen en funció tant 
de les seves característiques actuals com les activitats 
agrícoles anteriors i abandonades. Més específicament, 
espais actualment abandonat si envaïts pel bosc però que 
antigament estaven cultivats amb vinya, passen a formar 
part de la clau 21b Rústic agrícola. Aquest canvi permetrà 
el desenvolupament d’espais agrícoles de vinya en 
terrasses i zones de baixa pendent ampliant el mosaic 
agroforestal. 
Aquesta zonificació del SNU busca preservar els espais 
forestals (i agroforestals) i potenciar l’activitat productiva, fet 
que genera el característic paisatge de la Segarra i l’Anoia, 
on s’alternen els espais productius amb els forestals i 
naturals. 
L’activació d’antics espais agrícoles abandonats crearà 
espais de mosaic agroforestal que es consideren importants 
en la prevenció d’incendis. En aquest sentit,la clau 21a 
Rústic forestal inclou els espais pròpiament forestals però 
també aquells de mosaic agroforestal, buscant-ne la 
protecció i la gestió correcta dels boscos. 
Els espais de ribera i aigua, una altra de les 4 grans zones 
paisatgístiques de Copons s’incorpora en la clau 22, no 
urbanitzable de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 
paisatgístics. 
Així, l’impacte es classifica com a: 

• Positiu 
• Directe i 
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• Permanent  
• Favorable 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Ja que l’impacte es considera positiu, no es proposen 
mesures correctores, compensatòries o preventives. 

Mesures previstes en 
el Pla 

El POUM ha incorporat tant en la definició de zones com en 
la normativa criteris de promoció del paisatge típic de la 
zona i, més específicament, de patrons agroforestals amb 
paisatges productius i de menor risc d’incendis forestals. La 
zonificació també inclou una clau específica, la clau 22 Sòl 
no urbanitzable de protecció territorial d’interès fluvial, 
agrari i/o paisatgístic, que recull aquells espais amb valors 
ecològics, forestal i paisatgístic, com els connectors 
ecològics, espais d’interès geològic, cursos fluvials i 
elements que s’hi vinculen i espais de protecció de riscos, 
que en garanteix la seva preservació i gestió adequada. 
Aquesta clau inclou, entre altres, els espais fluvials i basses 
i gorgs que s’hi vinculen, preservant les zones de paisatge 
fluvial de Copons. La clau 22 es troba sotmesa a les 
mesures de protecció territorial que el PTPCC defineix. 
També inclou en la normativa el Títol VI Capítol III. 
Disposicions en matèria de paisatge, on s’estableix com a 
criteri general la preservació i recreació dels valors 
paisatgístics reconeguts i fa especial èmfasi en el 
manteniment de les característiques dels elements de 
separació, en el manteniment de peces relictes de bosc 
consolidat o antic en els àmbits predominantment agrícoles 
i la necessitat de prioritzar els canals de pas i vies actuals 
en l’obertura de camins i xarxes d’infraestructures. 

Avaluació de l’impacte Favorable 

 
7.3.8 Riscos 

Mobilitat 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

L’extrem sud del terme municipal es troba a menys de 500 
m de l’autovia A-2, amb una alta intensitat de vehicles i amb 
presència de transport de mercaderies perilloses. 
Cal afegir que Copons té una taxa de motorització elevada, 
típica en municipis petits amb poca oferta de transport 
públic, i que el desenvolupament del POUM implicarà un 
augment del nombre de desplaçaments. Les vies urbanes i 
interurbanes tenen la capacitat per absorbir aquest 
augment de desplaçaments però hi ha un petit increment 
del risc d’accidentabilitat. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu  
• Directe i 
• Permanent  
• Baix 
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Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Es recomana la redacció i tràmit del TRANSCAT en el marc 
del DUPROCIM. 

Mesures previstes en 
el Pla 

El POUM consolida la zona d’aparcament ubicada al límit 
oest del nucli mitjançant el PMU-2, qualificant-la com a XVa, 
Aparcaments. Aquests aparcaments ubicats a les zones 
exteriors del nucli de Copons tenen l’objectiu de limitar l’ús 
del vehicle privat a l’interior del nucli, prioritzant la mobilitat 
a peu i en bicicleta. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 

Sismicitat 
Caracterització i 
avaluació de l’impacte 

Copons es situa en una zona amb perillositat sísmica per 
terratrèmols d’intensitat sísmica VI-VII amb un període de 
retorn de 500 anys. 
El desenvolupament del POUM no implica un augment de 
la freqüència i intensitat dels terratrèmols, però sí que es pot 
donar un augment de la vulnerabilitat per augment del 
nombre d’habitatges construïts. 
L’impacte es classifica com a: 

• Negatiu  
• Directe i 
• Permanent  
• Baix 

Mesures preventives, 
correctores o 
compensatòries 

Els projectes d’edificació hauran de seguir la normativa 
tècnica incloent els riscos d’incendis. 

Mesures previstes en 
el Pla 

La normativa del POUM estableix l’obligatorietat de seguir 
els criteris i determinacions de la normativa sectorial. 

Avaluació de l’impacte Compatible 

 
7.4 Anàlisi d'impactes dels sectors de desenvolupament 
Cada sector de desenvolupament s’ha analitzat detalladament per tal d’establir les seves 
principals vulnerabilitats i els impactes que el seu desenvolupament poden comportar. 
Així, inicialment i mitjançant una anàlisi SIG, s’ha establert si els sectors tenen alguna 
afectació a hàbitats o espècies singulars, amenaçades o protegides. Així, s’ha tingut en 
compte: 

• Hàbitats d’interès comunitari 
• Àrees d’interès faunístic i florístic 
• Àrees prioritàries per a aus amenaçades 
• Arbres monumentals 
• Inundabilitat (T=100 anys i T=500 anys) 
• Pendents superiors al 20% 
• Camins ramaders 
• Xarxa natura 200 
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• PEIN 
• Reserves naturals de fauna salvatge 
• Paratge naturals d’interès nacional 
• Reserves naturals integrals 
• Zones humides 
• Zones de protecció per a l'alimentació d'espècies d’ocells necròfags d’interès 

comunitari 
Inicialment s’avalua si els sectors es preveuen en espais on concorren algun dels 
elements o espais esmentats anteriorment o si el seu desenvolupament pot afectar-les 
per veïnatge o alguna altra interacció encara que el sector no s’hi donin. 
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Imatge 22. Vulnerabilitats i impactes dels sectors del POUM. 
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Impactes dels sectors de desenvolupament PAU-1 L’escorxador 
Característiques principals  
Classificació del sòl 
Superfície de l’àmbit 
Sostre edificable màxim 
Sòl xarxa viària 
Sòl espais lliures 
Sòl d’aprofitament privat 
Nombre màxim d’habitatges 
Densitat màxima 

Sòl urbà consolidat 
3.230,41 m2 
1.260,81 m2 

351,35 m2 (10,88%) 
1.729,30  m2  (53,53%) 
1.149,76  m2 (35,59%) 

12 habitatges 
37 habitatges/ha  

 
Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 
Aquesta sector, ubicat al sud del nucli de Copons, limita amb 
el carrer Vilanova i la carretera de Ponts i inclou l’antic 
escorxador municipal i alguns annexes construïts. 

En referència a les qualitats ambientals del sector, aquest no 
presenta espècies rellevants, tant sols unes mates de 
vegetació ruderal. 

El límit sud limita amb l’HIC no prioritari 5210 Màquies i 
garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars.  

El límit est del sector presenta un desnivell amb la carretera 
de Ponts amb pendents superiors al 20%. Aquesta zona 
limítrofa i de fortes pendents es qualifica com a espai lliure, 
clau VP, establint-se així com un espai de transició entre el 
sector i la xarxa viària i el SNU. 
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Part de l’extrem sud del sector, també inclòs en la clau VP 
zona lliure es troba afectada per la inundabilitat de la riera de 
Sant Pere. 

 

 

Mesures específiques 
Caldrà assegurar la no afectació a l’hàbitat d’interès comunitari limítrof en la fase constructiva 
del sector. 

 
Imatges del sector 
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Impactes dels sectors de desenvolupament PAU-2 Zona industrial 
Característiques principals  

Classificació del sòl 
Superfície de l’àmbit 
Sostre edificable màxim 
Sòl xarxa viària 
Sòl equipaments 
Sòl serveis tècnics i mediambientals 
Sòl màxim d’aprofitament privat 

Sòl urbà no 
consolidat 
4.925,85 m2 
1.907,04 m2 

1.362,24 m2 

(27,65%) 
487,37  m2  (9,89%) 
1.457,19  m2 

(29,58%) 

1.619,05 m2  

 
 
Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 
Ubicat al sud del nucli de Copons, aquest sector inclou una nau industrial i l’àmbit al seu voltant 
que permetria ampliar-la si es donés el cas. 

La zona de serveis tècnics que el PAU defineix inclou una antena de telefonia i equipaments de 
telecomunicacions ja existents. 

L’ordenació del PAU no inclou un espai de jardí (clau 2b) o espai lliure (clau VP) que limiti amb 
el SNU i que pugui actuar com a element de transició, tot i que sí que estableix un límit màxim 
d’edificació que deixa una franja lliure en tot el límit del sector. 
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Els límits del sector, els quals es troben fora de la línia 
d’edificació, es troben afectats per la zones inundables de la 
riera de Veciana. Tot i així,no es preveuen afectacions als 
edificis industrials erigits ni a les seves possibles futures 
ampliacions. 

 
Imatges del sector 
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Impactes dels sectors de desenvolupament PMU-1 El Castell 
Característiques principals  
Classificació del sòl 
Superfície de l’àmbit 
Sostre edificable màxim 
Sòl xarxa viària 
Sòl espais lliures 
Sòl màxim d’aprofitament privat 
Nombre màxim d’habitatges 
Densitat màxima 

Sòl urbà no consolidat 
3.522,83 m2 
1.750,00 m2 

1.102,14  m2 (31,29%) 
406,26 m2 (11,53%) 
2.014,43 m2 (57,18%) 
12 habitatges 
34 habitatges/ha  

 

 
 
Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 
Aquesta peça de sòl urbà no consolidat s’ubica al nord-oest del nucli urbà de Copons, on 
antigament es localitzava el Castell de Copons, del qual no en queden restes visibles. 

Adjacent a la trama urbana, el seu objectiu és completar-la i dotar-li de continuïtat fins assolir el 
límit que representa la carretera C-1412A. 

El sector no afecta a cap hàbitat d’interès comunitari ni a cap espai de protecció. 
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Algunes zones del sector presenten unes petites pendents, 
mentre que els ja fora del seu límit, les pendents són més 
elevades ja que s’hi localitzen uns talussos que davallen cap 
a la carretera. També el veí carrer del Mur presenta unes 
pendents elevades, per sobre del 20%. 

 
Imatges del sector 
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Impactes dels sectors de desenvolupament PMU-2 Cal Reiet i l’era 
Característiques principals  

Classificació del sòl 
Superfície de l’àmbit 
Sostre edificable màxim 
Sòl xarxa viària i aparcament 
Sòl espais lliures 
Sòl màxim d’aprofitament privat 
Nombre màxim d’habitatges 
Densitat màxima 

Sòl urbà no 
consolidat 
5.617,00 m2 
3.608,00 m2 

2.604,09 m2 

(46,36%) 
880,23 m2 (15,67%) 
2.132,68 m2 

(38,02%) 
24 habitatges 
42 habitatges/ha  
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Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 
El sector s’ubica al límit oest del nucli urbà, en un 
sector no consolidat que actualment acull 
l’aparcament de Cal Reiet, les ruïnes de la Pallissa, 
una edificació, i l’esplanada de l’era.  

El sector limita a l’oest amb la riera de Veciana, 
riera que es troba classificada com a hàbitat 
d’interès comunitari no prioritari 92A0 “Alberedes, 
salzedes i altres boscos de ribera”, uns 345 m2 del 
qual s’inclouen en l’àmbit del sector, en un espai en 
què l’ordenació del mateix qualifica com a clau 2b, 
Jardí no edificable. L’afectació de l’HIC correspon a 
un peu de salze ubicat a la banda exterior del mur 
de pedra que actualment separa la zona de la riera 
de la zona de la Pallissa. 

També cal fer rellevància a que tota la franja del 
límit oest del sector es troba inclosa en una Zona 
inundable greu. Aquesta zona inundable es troba 
inclosa en la clau 2b, Jardí no edificable, limitant 
els riscos associats a les avingudes de la riera. 

  

Mesures específiques 
Caldrà mantenir els peus arboris presents a l’àmbit i que corresponguin a espècies pròpies del 
bosc de ribera.  També caldrà que l’enjardinament de les zones clau 2b potenciï la vegetació de 
ribera pròpia de l’àmbit. 

En aquelles àrees afectades per les zones inundables de la riera de Veciana i espais adjacents 
la topografia no podrà ésser alterada ni modificada per tal de minimitzar els riscos associats a 
la inundabilitat de l’espai. 

 

Imatges del sector 
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Impactes dels sectors de desenvolupament 
PMU-3 Naus del Sols-

carrer 
Característiques principals  

Classificació del sòl 
Superfície de l’àmbit 
Sostre edificable màxim 
Sòl xarxa viària 
Sòl espais lliures 
Sòl màxim d’aprofitament privat 
Nombre màxim d’habitatges 
Densitat màxima 

Sòl urbà no 
consolidat 
2.168,31 m2 
1.397,00 m2 

227,36  m2 

(10,49%) 
789,81m2 (36,43%) 
1.151,15 m2  

(53,09%) 
10 habitatges 
46 habitatges/ha  

 

 
 
Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 
Ubicat al sud del nucli de Copons, al final del carrer Vilanova, l’espai inclou dues naus 
industrials sense valor patrimonial. 
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Tot l’espai sud del sector es troba afectat per la inundabilitat 
de la riera de Veciana. L’ordenació del sector ubica en 
aquest espai inundable una zona d’Espais Lliures (VP) que 
ha de permetre una transició integrada entre el límit del 
poble i el sòl agrícola i la riera de Veciana. 

El sector no té afectació a hàbitats d’interès ja que tant sols 
disposa de petits grupuscles de vegetació ruderal i algun 
arbre plantat. 

 
 

 
Imatges del sector 
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Impactes dels sectors de desenvolupament PEU-1 Parc agrari 
Característiques principals  

Classificació del sòl 
Superfície de l’àmbit 

Pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable 
32.991,56 m2  
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Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 
Ubicat al nord-oest del nucli de Copons, aquest és un espai que inclou horts, canals, basses i 
antics molins fariners de l’edat mitjana. Limita a l’est amb el nucli urbà, al sud-oest amb la riera 
de Veciana (i l’HIC 92A0) i al nord amb la carretera de Copons a Veciana.  

Justament el talús que cau cap a la carretera a Veciana és l’únic espai de l’àmbit amb pendents 
elevades. 

L’objectiu principal del PEU és preservar-ne l’ús agrícola intensiu i el seu valor paisatgístic. 
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Impactes dels sectors de desenvolupament PEU-2 Pla del camp 
Característiques principals  

Classificació del sòl 
Superfície de l’àmbit 

Pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable 
109.510,95 m2  
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Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 
Al sud del nucli de Copons, aquest és un extens i divers espai que inclou naus agràries, el 
camp de futbol del rieral, el restaurant de Can Closa i els camps de conreu adjacents. 

El seu objectiu principal és la conservació dels valors naturals i paisatgístics i el 
desenvolupament d’activitats de lleure relacionades amb l’espai com la pràctica esportiva, 
càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs de tenda. 

L’espai també inclou una reserva d’espai per a una depuradora que funcionaria com a EDAR 
biològica pel nucli de Copons. 

En aquest sentit, cal destacar la presència de l’hàbitat d’interès comunitari 9540 “Pinedes 
mediterrànies” al voltant de la riera de Veciana i també a tot el sector sud del PEU. 
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Impactes dels sectors de desenvolupament 
PEU-3 Circ de Les 

Feixes 
Característiques principals  
Classificació del 
sòl 
Superfície de 
l’àmbit 

Pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable 
25.000,00 m2  
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Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 

Aquest àmbit vol recollir i mantenir el PEU en execució “Pla especial d’activitat de circ 
a Les Feixes-Tot Circ”, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de la 
Catalunya Central el febrer de 2009. 
En aquest espai no hi concorren valors d’alt interès com hàbitats d’interès comunitari o 
espais protegits. 
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Impactes dels sectors de desenvolupament 
PEU-4 Façana de 

ponent 
Característiques principals  
Classificació del 
sòl 
Superfície de 
l’àmbit 

Pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable 
16.783,00 m2  
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Característiques i mesures ambientals específiques pel sector 
Aquest és un espai paral·lel al límit oest del nucli de Copons que inclou la riera de Veciana i els 
espais de bosc de riera i conreus adjacents. 

Així, el bosc de riera és un hàbitat d’interès comunitari no prioritari, 92A0 “Alberedes, salzedes i 
altres boscos de riera”. Aquest hàbitat està dominat per salzes (Salix sp) i té una forta 
presència de pollancres (Populus sp). 

Actualment la riera en aquest punt rep les aigües residuals urbanes de Copons, indret on es pot 
observar una alta exuberància de la vegetació. 

El PEU haurà d’assegurar el manteniment, conservació i millora del bosc de ribera, tal i com 
estableix les condicions de la Memòria del Pla i la Normativa. 
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VIII. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 
A continuació es valora l’adequació de la proposta als objectius ambientals determinants 
en l’apartat 5 del present estudi, analitzant de manera justificada el seu compliment. 
 
 

 Alt grau d’adequació 

 Adequació parcial de l’objectiu 

 No adequació a l’objectiu 

 
 
 

1. Preservar els espais i elements d’interès ambiental, tot vetllant pel manteniment dels 

seus valors i de la permeabilitat territorial 

Objectiu Promoure el manteniment i la millora de l’estructura territorial, 
paisatgística i funcional del sòl no urbanitzable, així com la seva 
permeabilitat i la protecció dels espais i elements d’interès, mitjançant una 
ordenació i una regulació d’usos i de l’edificació adequada i coherent amb el 
planejament de rang superior i la legislació sectorial aplicable.  

Mesures i 
adequació 

La classificació del SNU en claus específiques i adaptades a les seves 
característiques, sempre mantenint els criteris de protecció que el PTPCC 
estableix, permet garantir l’estructura territorial i els valors ambientals del 
municipi. 

Objectiu Preservar els ecosistemes fluvials, en especial aquells associats a les rieres 
Gran i de Sant Pere i les seves zones humides (Gorg Salat, etc.), tenint en 
compte els seus valors ambientals i paisatgístics.  

Mesures i 
adequació 

Aquests espais s’han inclòs en la clau 22 Sòl de protecció territorial d’interès 
fluvial, agrari i/o paisatgístic, la qual segueix les determinacions que 
estableix el PTPCC pels sòls de protecció territorial.  

La font del Junqueret, el gorg de Nafre, el gorg del Mig, el gorg Salat, la riera 
Gran, la riera de Sant Pere i el gorg de Cal Vilella han estat inclosos en la 
relació de béns a protegir que l’article 218 de la Normativa enumera entre 
altres. 

Objectiu Garantir la conservació dels ecosistemes fràgils, escassos o d’interès 
ambiental i patrimonial, així com dels hàbitats d’interès comunitari, 
especialment d’aquells de caràcter prioritari o que acullen espècies 
amenaçades.  

Mesures i 
adequació 

Els hàbitats d’interès comunitari i aquells ecosistemes de major valor s’han 
inclòs en les claus 21 i 22 i en el sistema hidrogràfic, clau HI, de manera que 
es troben regulades per les determinacions que estableix el PTPCC pels sòls 
de protecció especial i territorial. 
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Objectiu Atendre la normativa sectorial d’aplicació en matèria de prevenció 
d’incendis forestals.  

Mesures i 
adequació 

L’article 89 estableix les mesures de protecció contra incendis pels sistemes 
i infraestructures, l’article 210 de la Normativa estableix els paràmetres de 
prevenció d’incendis en l’urbanització i l’article 240 regula els paràmetres 
de risc d’incendi forestal en base a la legislació sectorial en les masies i 
cases rurals. 

Objectiu Minimitzar els efectes de la proposta sobre les espècies protegides de fauna 
i flora, evitant afectacions significatives derivades de l’ocupació, la 
fragmentació o la degradació del seu hàbitat, tot reduint, alhora, els efectes 
potencials sobre aquestes espècies ocasionats per la intrusió lumínica o la 
contaminació acústica. 

Mesures i 
adequació 

S’ha minimitzat l’ocupació del sòl amb la reducció de l sòl urbà i la 
desclassificació del sòl urbanitzable. La inclusió del Catàleg de masies i cases 
rurals en el POUM també permet una millor regulació¡ó i minimització dels 
efectes de les edificacions i activitats en el sòl no urbanitzable, especialment 
pel que fa referència a la fragmentació d’hàbitats. 

2. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic 

globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents, i promoure una mobilitat 

sostenible.  

Objectiu Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures 
vinculades a aquests usos.  

Mesures i 
adequació 

S’ha minimitzat l’ocupació del sòl amb la reducció del sòl urbà a 7,7 ha i la 
desclassificació del sòl urbanitzable. 

Objectiu Prioritzar el reciclatge i la compleció dels teixits urbans existents, així com la 
recuperació d’espais intersticials o marginals aptes per a acollir processos 
d’edificació i urbanització, als efectes d’evitar expansions innecessàries dels 
assentaments.  

Mesures i 
adequació 

El POUM s’ha centrat a reduir el sòl urbà a la trama actual i establir l’augment 
d’habitatges en els sectors de sòl urbà no consolidat o els polígons 
d’actuació,amb un augment d’habitatges definit segons les necessitats de 
creixement reals i preveient la utilització i transformació dels edificis 
actualment buits. 

Objectiu Preveure les necessitats d’habitatge, tenint en compte les darreres 
tendències demogràfiques registrades i el nombre d’habitatges i parcel·les 
vacants en sòl urbà.  

Mesures i 
adequació 

S’ha establert el potencial de creixement segons les tendències de 
creixement actuals i prioritzant la llicència directa en el sòl urbà i 
l’establiment de nous habitatges en les àrees de consolidació de sòl urbà i de 
compleció del mateix (PAUs i PMUs). 

Objectiu Contribuir a un desenvolupament sostenible del municipi, que permeti 
dinamitzar l’economia i fomentar les activitats compatibles amb la 
preservació del patrimoni natural del municipi.  
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Mesures i 
adequació 

La normativa del sòl no urbanitzable ha incorporat la possibilitat de retornar al 
seu antic ús agrari a les zones de vinya en bancals actualment ocupades pel 
bosc, fet que permet el foment d’activitats compatibles amb la conservació (ja 
que la normativa fa referència als condicionants que estableix el PTPCC per al 
sòl de protecció especial) i a la vegada permet un potencial de 
desenvolupament econòmic lligat a l’activitat agrària més enllà de les zones 
agrícoles i espècies plantades actuals. 

Objectiu Evitar l'afecció de terrenys amb pendent elevat, als efectes de minimitzar 
moviments de terres, riscos geològics i possibles impactes paisatgístics.  

Mesures i 
adequació 

Les àrees de pendents elevats incloses en els polígons de creixement (PAUs i 
PMUs) tenen alguns espais perimetrals amb pendents elevades superiors al 
20%. L’ordenació dels sectors ha establert en aquestes zones l’ús com a espai 
lliure, de transició entre el sòl urbà i el no urbanitzable. Algunes d’aquestes 
àrees ocupen talussos que delimiten els sectors. 

Objectiu Promoure la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de la 
urbanització i de les noves edificacions, així com un tractament adequat dels 
talussos que es puguin generar. 

Mesures i 
adequació 

La urbanització dels nous sectors ja incorpora els talussos limítrofs com a 
espais lliures, clau VP o Jardins no edificables, clau 2b, la seva regulació 
definida en el capítol IV i l’article 154 de la normativa. 

Objectiu Garantir la compatibilitat de l’ordenació proposada amb els riscos 
identificats, especialment en referència als riscos geològics, d’inundació i 
d’incendi forestal.  

Mesures i 
adequació 

La qualificació i l’ordenació dels sectors, a banda de la normativa del POUM, 
ha incorporat en la seva definició els riscos identificats i les recomanacions 
que en matèria d’inundabilitat i riscos geològics s’han identificat en els 
informes preceptius. 

Objectiu Promoure una mobilitat basada en els desplaçaments no motoritzats i el 
transport públic.  

Mesures i 
adequació 

La promoció dels desplaçaments a peu en el nucli de Copons es promociona a 
partir de l’establiment d’aparcaments dissuasoris ens el límit del sòl urbà. EN 
aquest sentit, el PMU-2 inclou una peça de 1.655 m2 destinada a aparcament 
per tal de suplir l’aparcament provisional que ja es dóna en aquests àrea del 
nucli. 

Objectiu Prioritzar les actuacions de millora de la xarxa viària preexistent amb 
preferència a la creació de noves infraestructures, llevat que no sigui possible 
per raons tècniques, de seguretat o per necessitats associades al 
desenvolupament d’una mobilitat sostenible.  

Mesures i 
adequació 

El POUM no preveu noves infraestructures viàries a banda de la mínima 
reformulació de l’aparcament dissuasori ubicat en el PMU-2. 

Objectiu Garantir la integració ambiental i paisatgística de les noves infraestructures de 
comunicació, així com de les intervencions previstes en relació amb els 
elements de mobilitat preexistents. 
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Mesures i 
adequació 

El POUM no preveu noves infraestructures de comunicació. 

3. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua, garantir-ne la disponibilitat i 

racionalitzar-ne l’ús en el marc d’un model urbanístic eficient.  

Objectiu Prevenir els riscs hidrològics, evitant l’afectació de persones i béns.� 

Mesures i 
adequació 

Els nous PAUs i PMUs han incorporat les recomanacions i la zonificació 
establertes en l’informe d’inundabilitat. 

Objectiu Protegir els recursos hídrics del municipi (xarxa hidrogràfica, sistemes de rec, i 
aigües subterrànies) i promoure la millora de la seva qualitat.  

Mesures i 
adequació 

Els sistemes de rec patrimonial ubicats en la zona d’horts al nord del nucli de 
Copons es troben inclosos en el PEU-1 Parc agrari, on s’estableix la necessitat 
de la seva conservació i fins i tot difusió com a element patrimonial del 
municipi. 

La xarxa hidrogràfica, les rieres de Veciana o Gran i la riera de Sant Pere, s’ha 
inclòs en la 22, Sòl de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 
paisatgístic. 

Objectiu Limitar la impermeabilització del sòl a aquelles superfícies estrictament 
necessàries.  

Mesures i 
adequació 

El POUM ha reduït substancialment la superfície de sòl urbà, ha eliminat el sòl 
urbanitzable i també ha establert un mínim del 60% de superfície permeable 
en els espais lliures, clau VP, tal i com estableix en l’article 94, recomanant una 
proporció del 80-90%. 

Objectiu Garantir la qualitat de l’aigua d’abastament del municipi.  

Mesures i 
adequació 

Copons disposa d’un Pla Director d’Abastament que ha estat considerat 
suficient per assumir els creixements de població que suposaria l’aplicació del 
POUM, amb reserves en casos de sequera per a 2,7 dies. 

Objectiu Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’espai urbà i l’edificació.  

Mesures i 
adequació 

La normativa del POUM incorpora criteris d’eficiència i reutilització de l’aigua 
en la urbanització i en l’edificació. 

Objectiu Evitar els abocaments d’aigües residuals a llera, garantint-ne un tractament 
adequat, i promoure l’ús de xarxes separatives.  

Mesures i 
adequació 

El POUM ha realitzat una reserva d’espai en el PAU-2 per ubicar-hi una futura 
EDAR biològica pel nucli de Copons. Els nuclis de Sant Pere i de la Roquera ja 
disposen de sistemes de sanejament adequats. 

4. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.  

Objectiu Catalogar, protegir, conservar i dinamitzar, de forma compatible amb el 
manteniment dels seus valors, els elements del patrimoni cultural, natural i 
paisatgístic del municipi (fonts, horts, molins, cabanes de pedra i parets de 
pedra seca, etc.).  
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Mesures i 
adequació 

El POUM disposa d’un catàleg de Béns on s’inclouen tots aquells elements 
puntuals del patrimoni cultural de Copons a la vegada que ha definit el PEU-1 
Parc agrari per a la preservació de les infraestructures agrícoles històriques de 
la zona i, a la vegada, ha classificat aquells espais paisatgísticament rellevants 
com a clau 22, Sòl de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 
paisatgístic. 

Objectiu Definir tipologies i intensitats edificatòries que no suposin una ruptura 
estrident respecte les pautes formals del seu entorn.  

Mesures i 
adequació 

Els sectors de desenvolupament (PAUs i PMUs) estableixen les mateixes 
condicions edificatòries que en la resta del nucli urbà, ja sigui incloent les zones 
edificables en la clau 1, Casc antic de conservació o en la clau 2, casc antic.  

Objectiu Garantir la integració dels assentaments respecte el sòl no urbanitzable 
adjacent, contemplant la delimitació del sistema d’espais lliures com a element 
de contenció i acabat urbà, així com el manteniment i/o potenciació dels 
elements estructuradors i de connectivitat amb l’entorn (camins, xarxa 
hidrogràfica, etc.).  

Mesures i 
adequació 

Tots els sectors d’actuació (PAUs i PMUs) disposen de franges de sòl lliure, clau 
VP, o de Jardí no edificable, clau 2b, en les àrees en contacte amb el sòl no 
urbanitzable a excepció del PAU-2, Zona industrial, el qual té un límit 
d’edificació que deixa un marge entre l’espai construït i el sòl no urbanitzable. 

5. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i electromagnètica, i 

fomentar l’estalvi energètic i una gestió adequada dels residus.  

Objectiu Prevenir i corregir les immissions de substàncies contaminants.� 

Mesures i 
adequació 

La normativa del POUM incorpora referències pel que fa a l’obligatorietat de 
compliment de la normativa sectorial, especialment pel que fa a la 
contaminació lumínica, on sí que estableix direccions més concretes en els 
articles 152, 180 i 206. 

Objectiu Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació.  

Mesures i 
adequació 

El municipi no disposa de zones industrials més enllà del PAU-2, ubicat de 
manera no adjacent al sud del nucli urbà, de manera que es considera que no 
es dona afectació sonora per usos industrials. Tanmateix, les zones exteriors 
del nucli i dels nous sectors es troben adjacents a la xarxa viària intermunicipal. 
Donat que aquesta és de baixa intensitat també s’estima l’impacte acústic com 
a mínim. 

Tanmateix, es recomana l’actualització del Mapa acústic de Copons per tal 
d’incorporar els sectors dels PAUs i PMUs. 

Objectiu Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar-ne els fluxos 
a l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els 
organismes vius.  

Mesures i 
adequació 

Els articles 152, 180 i 206 recullen l’obligatorietat del disseny de l’enllumenat 
públic i viari per garantir l’estalvi i l’eficiència energètica i la reducció de la 
contaminació lumínica. 
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Objectiu Adoptar paràmetres d’ecoeficiència en els edificis i fomentar l’ús d’energies 
renovables. 

Mesures i 
adequació 

Els articles 207, 211 i 215 inclouen paràmetres d’eficiència energètica seguint 
paràmetres d’ecoeficiència i, en el cas del Sòl urbà no consolidat i del sòl no 
urbanitzable, de l’obligatorietat d’incorporar, entre altres, sistemes de 
captació d’energia solar tèrmica, sistemes d’aprofitament de recursos i de 
protecció solar i inèrcia tèrmica. 

Objectiu Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 
d’energia elèctrica per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i 
el paisatge.  

Mesures i 
adequació 

L’article 88 inclou els paràmetres de regulació de les instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica. L’article 199 regula les Antenes i altres instal·lacions de 
radiocomunicació i georeferenciació segons la legislació sectorial (Decret 
148/2001) i normativa superior i incorporant l’adequació al paisatge entre els 
seus condicionants. 

Objectiu Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, facilitar 
la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament.  

Mesures i 
adequació 

L’article 214 incorpora determinacions per al foment del reciclatge i 
reutilització de residus urbans a la vegada que estableix la necessitat d’establir 
els espais de reserva suficients per a la col·locació de contenidors o altres 
equipaments necessaris en el SUNC i el SNU. 

Objectiu Minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi 
ambient.  

Mesures i 
adequació 

L’article 207 incorpora determinacions sobre la gestió dels materials i residus 
en el projecte d’urbanització i el 214 en els projectes d’edificació en el SUNC i 
el SNU. 

Objectiu Vetllar pel compliment de la normativa sectorial i dels codis de bones 
pràctiques agràries pel que fa a la deposició de fangs de depuradora i de 
compost de plantes de tractament de matèria orgànica. 

Mesures i 
adequació 

La normativa del POUM no fa referència concreta a la deposició de fangs de 
depuradora i de compost tot i que sí que especifica l’obligatorietat de 
conformitat amb la legislació sectorial. 

6. Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades amb el Pla i 

preveure els efectes del canvi climàtic i l’adaptació a aquests.  

Objectiu Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir-ne la contribució 
al canvi climàtic.  



Àrea de Territori i Sostenibilitat      Estudi Ambiental Estratègic del POUM de Copons 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats  Fase d’Aprovació inicial 

 
  

El Risell SCCL          127 

Mesures i 
adequació 

L’article 1 estableix la promoció de l’eficiència energètica de les edificacions i 
la reducció de la seva contribució al canvi climàtic com un dels objectius del 
POUM. 

Per altra banda, la definició del sòl urbà amb tipologies de construcció denses 
i amb la minimització del sòl urbà i desclassificació del sòl urbanitzable també 
promou la millora de l’eficiència del POUM en tant que es minimitza la 
distància dels desplaçaments, la construcció d’edificis adossats també en 
permet una millora en la seva eficiència energètica 

 

Objectiu Integrar mesures i estratègies d’adaptació al canvi climàtic. 

Mesures i 
adequació 

La normativa del POUM estableix mesures d’ecoeficiència per a l’estalvi 
d’aigua i energia i també es preveu l’aplicació d’aquelles mesures que el PAESC 
de Copons, actualment en redacció, estableixi. 

Un cop analitzat amb detall l’àmbit d’actuació i les repercussions ambientals associades 
al desenvolupament del POUM, aquest es considera apte ambientalment d’acord amb 
l’avaluació ambiental estratègica realitzada.  
Com es pot observar, s’han incorporat ja sigui a nivell de normativa ja sigui a nivell de 
classificació i qualificació totes les mesures ambientals que proposa l’Estudi Ambiental 
Estratègic i que el Document d’Abast estableix. Tal com s’avalua anteriorment, la 
proposta compleix en un grau elevat la majoria dels objectius ambientals plantejats en 
aquest document.  
Destaquen, com a principals apostes de sostenibilitat urbanística, les següents 
determinacions:  

• La disminució de la superfície del sòl urbà i la desclassificació del sòl 
urbanitzable, minimitzant els canvis d’ús del sòl i els impactes sobre el territori i 
la demanda de recursos que augments de població elevats podrien comportar. 

• La inclusió de les zones inundables de la riera de Veciana i de Sant Pere com a 
clau 22 Sòl no urbanitzable de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 
paisatgístic, o si es troben en zona urbana en claus no edificables com la clau 
2b Jardí no edificable, minimitzant els riscos d’avingudes. 

• Es mantenen els aparcaments dissuasoris ubicats al perímetre del nucli urbà 
de Copons, facilitant la promoció dels desplaçaments a peu o en bicicleta. 

• La classificació dels espais agrícoles, forestals i naturals ambientalment 
rellevants en la clau 22 Sòl de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 
paisatgístic i la consideració de la clau 21 com a sòl de protecció especial, 
ambdues recollint les directrius que marca el PTPCC. 

• La inclusió de mesures de gestió i estalvi energètic i d’aigua en la normativa pel 
que fa referència als desenvolupaments urbanístics, tant en els projectes 
d’urbanització com en les condicions de l’edificació. 

• La definició del PEU-4 Façana de ponent en permetrà la regulació i la millora 
ambiental. 

• La qualificació de les antigues zones de vinya, actualment colonitzades pel 
bosc, com a zones agrícoles, clau 21b Rústic agrícola, permet el 
desenvolupament de l’activitat agrícola al municipi alhora que reforça la creació 
i manteniment de mosaics agroforestals i, per tant, la promoció de la 
biodiversitat i també la gestió del territori que implica una reducció del risc 
d’incendis. 
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Els impactes negatius més rellevants del desenvolupament del POUM són: 

• La presència de sòl urbà en zones inundables, tot i que se n’ha minimitzat les 
potencials afectacions amb una qualificació que no hi permet edificar en aquells 
àmbits per reformar o consolidar com són els PMUs i els PAUs. 

• L’increment de la mobilitat i emissions associades degut a l’augment del 
nombre d’habitants que el desenvolupament dels sectors comportarà. 

• L’augment de la demanda de recursos, especialment d’aigua i energia,l i 
l’augment en la generació d’aigües residuals i de residus urbans. 

• La possible afectació a hàbitats d’interès comunitari amb el desenvolupament 
del POUM. 
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IX. SEGUIMENT DEL PLA 
El programa de seguiment del Pla es proposa com una avaluació dels indicadors de 
seguiments associats als diferents Objectius ambientals del Pla, tal i com estan definits 
en l’apartat 5. 
El seguiment ambiental el durà a terme l’Ajuntament de Copons, tal i com estableix 
l’article 29 de la Llei 6/2009, el qual serà responsable d’emetre i lliurar els informes de 
seguiment ambiental a l’òrgan competent amb una periodicitat bianual i establint si la 
seva evolució és a augmentar o disminuir el seu impacte. 
Aquest informe de seguiment serà estructurat al voltant dels indicadors establerts a 
continuació: 
 

Indicadors proposats  Valor Tendència 

2. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model 
urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents, i 
promoure una mobilitat sostenible.  
Percentatge de desplaçaments a peu o en 
transport públic 

 Augmentar/Disminuir 

3. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua, garantir-ne la 
disponibilitat i racionalitzar-ne l’ús en el marc d’un model urbanístic eficient.  
Grau de millora de la qualitat dels cursos 
fluvials 

 Augmentar/Disminuir 

Consum anual d’aigua  Augmentar/Disminuir 

Percentatge d’aigües residuals depurades  Augmentar/Disminuir 
5. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i 
electromagnètica, i fomentar l’estalvi energètic i una gestió adequada dels 
residus  
Persones exposades a nivells sonors 
superiors als admesos 

 Augmentar/Disminuir 

Consum anual d’energia per habitant10  Augmentar/Disminuir 

Percentatge de residus sòlids urbans recollits 
selectivament 

 Augmentar/Disminuir 

6. Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades amb 
el Pla i preveure els efectes del canvi climàtic i l’adaptació a aquests  
Evolució de les emissions de CO2

11  Augmentar/Disminuir 

 
 
 
 

                                                
10 El PAESC de Copons i el seu seguiment poden permetre utilizar-se com a base per a elaborar 
aquest indicador. 
11 El seguiment del PAESC de Copons també pot ésser utilitzat com a base d’aquest indicador. 
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ANNEX I - LLISTAT DE LES ESPÈCIES DE FAUNA 
VERTEBRADES PRESENTS AL MUNICIPI DE COPONS 
Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya i Universitat de 
Barcelona 

 
1. Accipiter gentilis  
2. Accipiter gentilis subsp. gentilis  
3. Accipiter nisus subsp. nisus  
4. Acrocephalus arundinaceus subsp. a

rundinaceus  
5. Aegithalos caudatus subsp. taiti  
6. Alauda arvensis  
7. Alectoris rufa subsp. intercedens 
8. Alytes obstetricans  
9. Alytes obstetricans subsp. almogava

ri  
10. Anas platyrhynchos subsp. platyrhyn

chos 
11. Apus apus subsp. apus  
12. Apus melba subsp. melba  
13. Aquila chrysaetos  
14. Aquila fasciata subsp. fasciata  
15. Asio otus subsp. otus  
16. Athene noctua subsp. vidalii  
17. Barbastella barbastellus  
18. Barbus haasi  
19. Bufo calamita  
20. Bufo spinosus  
21. Buteo buteo  
22. Buteo buteo subsp. buteo  
23. Calandrella brachydactyla subsp. br

achydactyla  
24. Caprimulgus europaeus  
25. Carduelis cannabina  
26. Carduelis carduelis  
27. Carduelis chloris  
28. Certhia brachydactyla subsp. brachy

dactyla  
29. Cettia cetti  
30. Cettia cetti subsp. cetti  
31. Circaetus gallicus  
32. Circus cyaneus subsp. cyaneus  
33. Circus pygargus  
34. Cisticola juncidis subsp. cisticola  
35. Clamator glandarius subsp. glandari

us  
36. Columba livia subsp. livia  
37. Columba oenas subsp. oenas  

38. Columba palumbus  
39. Columba palumbus subsp. palumbus

  
40. Corvus corax  
41. Corvus corone  
42. Corvus monedula subsp. spermologu

s  
43. Coturnix coturnix subsp. coturnix  
44. Cuculus canorus  
45. Cyanistes caeruleus subsp. caeruleus

  
46. Delichon urbica subsp. urbica  
47. Dendrocopos major  
48. Emberiza cia subsp. cia  
49. Emberiza cirlus  
50. Emberiza hortulana  
51. Eptesicus serotinus  
52. Erithacus rubecula  
53. Erithacus rubecula subsp. rubecula  
54. Falco columbarius subsp. aesalon  
55. Falco peregrinus  
56. Falco subbuteo subsp. subbuteo  
57. Falco tinnunculus subsp. tinnunculus

  
58. Ficedula hypoleuca  
59. Fringilla coelebs  
60. Galerida cristata  
61. Galerida theklae subsp. theklae  
62. Gallinula chloropus subsp. chloropus

  
63. Garrulus glandarius  
64. Genetta genetta  
65. Hippolais polyglotta  
66. Hirundo rustica subsp. rustica  
67. Hyla meridionalis  
68. Jynx torquilla subsp. torquilla  
69. Lanius meridionalis subsp. meridion

alis  
70. Lanius senator  
71. Lepus europaeus  
72. Lophophanes cristatus  
73. Lophophanes cristatus subsp. mitrat

us  
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74. Loxia curvirostra subsp. curvirostra  
75. Lullula arborea  
76. Luscinia megarhynchos subsp. mega

rhynchos  
77. Malpolon monspessulanus  
78. Martes foina  
79. Mauremys leprosa  
80. Melanocorypha calandra subsp. cala

ndra 
81. Meles meles  
82. Merops apiaster  
83. Miliaria calandra subsp. calandra  
84. Milvus milvus subsp. milvus  
85. Miniopterus schreibersii  
86. Monticola saxatilis  
87. Monticola solitarius subsp. solitarius

  
88. Motacilla alba  
89. Motacilla cinerea subsp. cinerea  
90. Mus domesticus  
91. Mus musculus  
92. Muscicapa striata  
93. Muscicapa striata subsp. striata  
94. Mustela vison  
95. Myotis emarginatus  
96. Myotis escalerai  
97. Natrix maura  
98. Oenanthe hispanica  
99. Oenanthe oenanthe  

100. Oriolus oriolus subsp. oriolus  
101. Oryctolagus cuniculus  
102. Otus scops subsp. scops  
103. Parus major  
104. Parus major subsp. major  
105. Passer domesticus  
106. Pelodytes punctatus  
107. Pelophylax perezi  
108. Periparus ater  
109. Petronia petronia subsp. petronia  
110. Phasianus colchicus  
111. Phoenicurus ochruros  
112. Phoenicurus phoenicurus  
113. Phylloscopus bonelli subsp. bonelli  
114. Pica pica  
115. Pica pica subsp. melanotos  
116. Picus viridis  
117. Picus viridis subsp. sharpei  
118. Pipistrellus kuhlii  
119. Pipistrellus pipistrellus  
120. Pipistrellus pygmaeus  

121. Pipistrellus savii  
122. Plecotus auritus  
123. Plecotus austriacus  
124. Podarcis liolepis  
125. Psammodromus algirus  
126. Ptyonoprogne rupestris  
127. Regulus ignicapillus subsp. ignicapill

us  
128. Remiz pendulinus subsp. pendulinus  
129. Rhinechis scalaris  
130. Rhinolophus ferrumequinum  
131. Rhinolophus hipposideros  
132. Salamandra salamandra  
133. Saxicola torquata  
134. Sciurus vulgaris  
135. Serinus serinus  
136. Streptopelia decaocto subsp. decaoc

to  
137. Streptopelia turtur  
138. Streptopelia turtur subsp. turtur  
139. Strix aluco subsp. sylvatica  
140. Sturnus unicolor  
141. Sturnus vulgaris subsp. vulgaris  
142. Sus scrofa  
143. Sylvia atricapilla  
144. Sylvia borin subsp. borin  
145. Sylvia cantillans subsp. cantillans  
146. Sylvia communis  
147. Sylvia melanocephala  
148. Sylvia melanocephala subsp. melano

cephala  
149. Sylvia undata subsp. undata  
150. Tarentola mauritanica  
151. Timon lepidus  
152. Troglodytes troglodytes  
153. Turdus merula subsp. merula  
154. Turdus philomelos  
155. Turdus viscivorus subsp. viscivorus  
156. Tyto alba  
157. Upupa epops subsp. epops  
158. Vulpes vulpes 
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ANNEX II GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL DA 
Àrea Determinacions del DA Incorporació al Pla i l’EAE 

Ordenació territorial: 

Pla Territorial Parcial 

de les Comarques 

Centrals 

Cal atendre les determinacions de les Normes 

d’ordenació territorial (NOT), especialment pel que fa al 

sistema d’espais oberts. Específicament, caldrà donar 

compliment a allò establert a l’article 2.7, 2.9, 2.12, 2.15, 

2.16, 3.21, 3.23, 3.24 i la disposició addicional de les NOT 

La normativa del Pla fa referència l’obligatorietat de 

seguir les determinacions que el PTPCC determina. 

Ordenació i 

desenvolupament 

Preveure el desenvolupament de l’àmbit del Castell amb 

un PMU o en cas que proposi un PAU, presentar la 

documentació justificativa de l’ordenació proposada amb 

el nivell de detall d’un PMU, atenent a la necessitat de 

garantir la integració paisatgística amb el nucli i a la 

dificultat topogràfica dels terrenys. 

El sector del Castell s’ha concretat en el PMU-1 El 

Castell, amb una ordenació ja definida i detallada. 

En referència als àmbits de la Pallissa i del sector Sud, 

demana que s’incorpori un estudi d’inundabilitat per 

valorar la compatibilitat de la proposta, el qual haurà de 

ser valorat per l’ACA. Dit això, determina que caldrà tenir 

cura en la configuració de la façana de ponent del nucli, 

prioritzant l’obtenció de sòls per a sistemes en el límit 

amb el sòl no urbanitzable i garantint un tractament unitari 

de la façana que configuraran les futures edificacions, 

valorant la possibilitat de preveure un Pla especial per 

regular-ho. 

S’ha incorporat l’”Estudi d’inundabilitat del municipi de 

Copons (Anoia)” de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya d’abril de 2018 en la definició i ordenació 

dels sectors. 

Per ordenar i establir un tractament específic per a la 

façana oest del nucli de Copons s’ha establert el PEU-

4 Façana de Ponent, el qual en regula les 

característiques d’ordenació i també estableix 

directrius pels sectors que hi confronten (PMU-2 i 3). 

Caldria classificar de sòl no urbanitzable els sòls urbans 

situats al sud del nucli, per sota de l’edifici de 

l’escorxador, tenint en compte, entre d’altres, el seu 

potencial risc d’inundació. Respecte al nucli de la 

Roquera, indica que caldria limitar la proposta al 

reconeixement de les edificacions actuals, descartant 

nous habitatges i classificant de sòl no urbanitzable els 

terrenys situats a ponent del vial d’accés. 

El Pla ha incorporat les determinacions de contenció 

de sòl urbà tant per Copons com per la Roquera i Sant 

Pere. 

Ordenació i 

desenvolupament 

Pel que fa a l’àmbit de l’UA 10a, on es proposa reduir la 

seva superfície, l’informe considera que caldria delimitar 
El PAU-2 Zona industrial redueix l’actual superfície del 

sector 10a però permet un creixement de l’activitat 
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un PAU i valorar la possibilitat de mantenir cert sòl 

industrial per a possibles ampliacions o implantacions 

d’alguns tallers. Alhora, requereix precisar com 

s’obtindran els sòls destinats a zones d’aparcament i a 

l’equipament de l’antiga fàbrica tèxtil. 

industrial que actualment s’hi desenvolupa o la 

implantació d’una nova activitat industrial. 

El PAU també defineix la vialitat del sector i una zona 

d’equipaments i serveis tècnics. 

Cal parar especial atenció a l’ordenació del sòl no 

urbanitzable, tenint en compte l’exigibilitat de les 

determinacions del planejament territorial, respecte al 

qual la zonificació proposada haurà de ser coherent, amb 

una gradació d’intensitat dels usos en funció dels valors 

dels sòls. Pel que fa a la proposta de protegir la zona 

d’horts del nucli, requereix que el POUM concreti una 

zonificació específica, i valori la possibilitat de remetre a 

un futur Pla especial l’admissió de determinats usos i/o 

actuacions. 

La normativa del POUM fa especial rellevància a 

l’assumpció de totes les determinacions que el 

PTPCC i la seva normativa estableixen. 

En referència a la zona d’horts, el Pla ha establert el 

PEU-1 Zona agrària per concretar les actuacions a 

dur-hi a terme i garantir-ne la conservació. 

Respecte a l’àmbit situat al sud del nucli, pel qual es 

proposa estudiar l’admissió d’usos com hípiques, turisme 

rural o càmpings, l’informe recorda que l’ús de turisme 

rural només es pot admetre en edificacions anteriors al 

1950 susceptibles de formar part del catàleg de masies i 

cases rurals. Quant a l’ús de càmping, indica que cal tenir 

present el potencial risc d’inundació de la riera de 

Veciana i descartar la seva admissió si existeix dit risc. 

En tot cas, considera que caldria vincular l’admissió de 

noves activitats en aquest àmbit a prioritzar la reutilització 

de les granges en desús existents envers l’ocupació de 

nou sòls amb noves edificacions. 

En les determinacions i condicions que estableix el 

sector, el PEU-2 Pla del Camp, es limiten els usos 

permesos a pràctica esportiva a l’aire lliure, càmping i 

aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs 

tenda, supeditant-ne la seva implantació a les 

determinacions que l’article 47.6.e) del TRLU 

estableix. 

Pel que fa a la ubicació prevista per l’equipament del 

camp de futbol i la depuradora, assenyala que també 

caldrà garantir la seva compatibilitat amb el risc 

d’inundabilitat. En 

referència a l’antiga fàbrica cimentera i les naus 

agropecuàries en desús del sud del nucli, a més dels 

S’ha incorporat l’Estudi d’inundabilitat en l’ordenació 

dels diferents sectors del POUM. 

La normativa del POUM incorpora el Capítol III 

Disposicions en matèria de paisatge on fa referència 

al Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals. 
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usos rurals, demana valorar la possibilitat que es puguin 

destinar a alguns dels usos definits a l’article 47.3 del 

Text refós de la Llei d’urbanisme per edificacions rurals 

en desús per les quals cal corregir-ne l’impacte ambiental 

o paisatgístic. Alhora, requereix que el Pla reculli les 

determinacions del Catàleg de Paisatge de les 

Comarques Centrals. 

Patrimoni Natural Cal relacionar els hàbitats d’interès comunitari presents 

al municipi 

S’ha inclòs una descripció en l’apartat Patrimoni 

Natural i la Taula 1 en el mateix apartat amb la relació 

dels hàbitats presents i les seves superfícies. 

Cal incorporar a l’estudi ambiental estratègic la relació 

d’espècies potencials identificades al document aportat 

de Diagnosi dels espais lliures del municipi, indicant, així 

mateix, la possible presència de les espècies protegides 

següents, segons les bases cartogràfiques disponibles: 

Mustela putorius, Bufo Calamita i Hyla meridionalis. 

Específicament, cal tenir en compte que l’extrem oest del 

terme municipal s’inclou en una àrea d’interès faunístic i 

florístic, la qual es correspon a l’àrea de distribució de la 

calàndria 

S’han inclòs aquestes espècies i la delimitació i 

afectació a Copons de l’Àrea d’Interès Faunístic i 

Florístic en l’apartat de Patrimoni Natural i s’ha creat 

un Annex amb el llistat de vertebrats identificats pel 

Banc de dades de biodiversitat de Catalunya. 

Patrimoni 
Caldrà esmentar el sistema d’aprofitament d’aigua 

singular, d’alt valor patrimonial, que feia funcionar molins 

fariners i que encara rega la zona d’horts propera al nucli 

urbà. 

S’ha fet referència específica a la zona d’horts i reg en 

l’apartat de patrimoni, on a més es realcionesn aquells 

molins fariners considerats béns a protegir i inclosos 

en el Catàleg de Béns. 

Per una altra banda, el Pla ha establert el PEU-1 Zona 

agrícola com a un espai a conservar i promoure 

mitjançant un Pla Especial, reconeixent tant els valors 

històrics i patrimonials com els produtius de l’espai. 

 

Residus Quant a la gestió dels residus, el document mostra que, 

si bé la seva producció al municipi va disminuir en el 

període 2008-2013, la generació per càpita (410 kg 

La informació es troba verificada i la generació de 

residus dels habitants de Copons va ser el 2013 de 

419 kg/persona/any, mentre que la mitjana comarcal 
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persona/any) era molt superior a les mitjanes comarcal i 

catalana (122 i 186 Kg persona/any respectivament). En 

aquest sentit, cal verificar aquestes dades, a partir de la 

informació disponible al web de l’Agència de Residus de 

Catalunya.  

per l’Anoia va ser de 475 kg/persona/any i de 460 

kg/persona/any pel conjunt de Catalunya.  

Així, es donà un error en les dades de producció de 

residus municipals en els àmbits comarcal i de 

Catalunya, error esmenat en el text. 

Altrament, cal dir que, segons la documentació aportada, 

al municipi s’identifiquen deposicions de fangs de 

depuradora, dels quals, a banda de ’impacte visual, hi ha 

indicis que estan causant una contaminació difusa de les 

aigües subterrànies. 

Caldrà analitzar amb detall les aportacions de fangs 

als camps agrícoles per tal d’assegurar la seva 

correcta gestió i que aquests no generin afectacions 

ambientals als sòls ni als cursos fluvials del municipi. 

Atmosfera 
Caldrà completar el document, als efectes de valorar la 

qualitat de l’aire del municipi, tenint en compte les dades 

dels darrers 5 anys mesurades en el conjunt de les 

estacions de la Zona de Qualitat de l’Aire corresponent.  

S’ha incorporat un apartat de Qualitat de l’aire en el 

capítol de Qualitat de l’ambient atmosfèric amb les 

dades de l’ICQA de l’estació de control més propera 

(Igualada) i pertanyent a la mateixa Zona de Qualitat 

de l’Aire, a la vegada que també s’han incorporat les 

modelitzacions per NO2 i PM10 del 2015 elaborades 

per la Generalitat de Catalunya. 

Riscos 
L’informe dels Serveis Territorials d’Interior a la 

Catalunya Central, considera que cal ampliar la 

descripció del risc d’inundacions i actualitzar la informació 

d’inundabilitat per T10, T100 i T500 de la riera de Sant 

Pere, així com disposar d’un estudi hidràulic de la riera 

de Veciana validat per l’ACA.  

També considera necessària la presentació d’un estudi 

hidràulic de la riera de Veciana per tal de poder valorar si 

els possibles desenvolupaments urbanístics previstos, 

així com el sòl urbà existent, es troben en una zona amb 

risc hidrològic previsible. 

Tant l’EAE com el Pla incorporen les determinacions 

que l’”Estudi d’Inundabilitat del municipi de Copons 

(Anoia)” de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya d’abril de 2018 estableix. 

La normativa del POUM estableix, en l’art. 201, que 

totes aquelles zones de protecció de riscos establerts 

per la legislació ambiental hauran de seguir les 

determinacions i mesures que el PTPCC estableix pel 

SNU de protecció territorial. 

També inclou l’art. 241. Aigües: Risc associat a 

inundabilitat i abocament on fa referència a les 

regulacions de les zones de servitud del Reglament 

de Domini Públic Hidràulic i a supeditar als informes 

de l’ACA en el cas de les masies i cases rurals 

incloses en el Catàleg. 
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de l’ACA en el cas de les masies i cases rurals 

incloses en el Catàleg. 

En matèria de prevenció d’incendis, el municipi es 

declara com a zona d’alt risc d’incendi forestal, d’acord 

amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 

restant inclòs en el perímetre de protecció prioritària 

Jorba-Rubió-Rajadell (codi B8). En aquest sentit, el Pla 

INFOCAT considera que Copons presenta un perill molt 

alt d’incendi forestal i una vulnerabilitat moderada.  

S’ha incorporat un subapartat de Zones amb risc 

d’incendis forestals en el capítol Anàlisi dels riscos 

naturals i tecnològics que inclou la inclusió de Copons 

en la zona d’alt risc d’incendi forestal. 

En relació amb l’anterior, cal esmentar que, segons la 

documentació aportada, el terme municipal ha patit 

incendis forestals els anys 1986, 1994 i 2003. 

S’ha incorporat un subapartat de Zones amb risc 

d’incendis forestals en el capítol Anàlisi dels riscos 

naturals i tecnològics en què s’ha inclòs una relació 

dels incendis amb afectació a Copons. 

Pel que fa al risc de transport de mercaderies perilloses, 

el Pla TRANSCAT determina que el terme municipal té 

un nivell de perill alt perquè el seu extrem sud se situa a 

menys de 500 m de l’A-2, segons l’informe dels Serveis 

Territorials d’Interior a la Catalunya Central.  

S’ha incorporat un subapartat d’Altres riscos en el 

capítol Anàlisi dels riscos naturals i tecnològics què 

analitza el risc derivat del transport de mercaderies 

perilloses. 

També s’ha inclòs en l’apartat 7.3.8. Riscos la 

recomanació de redacció del TRANSCAT en el marc 

del DUPROCIM. 

El DA també esmenta que, segons la part valorativa de 

l’informe dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya 

Central, el municipi se situa en una zona on es poden 

produir terratrèmols d’intensitat VI-VII (escala MSK) per a 

un període de retorn de 500 anys.  

S’ha incorporat un subapartat d’Altres riscos en el 

capítol Anàlisi dels riscos naturals i tecnològics què 

analitza el risc derivat per sismes. 

Caldrà incorporar les determinacions que l’estudi 

d’identificació de riscos geològics a Copons (Institut 

Cartogràfic i geològic de Catalunya, 2016) realitza. 

La classificació i qualificació de sòls s’ha realitzat 

incorporant els riscos geològics identificats i també 

s’ha incorporat l’art. 242 a la Normativa del POUM. 

Canvi Climàtic Pel que fa a les determinacions d’aplicació en matèria de 

canvi climàtic, caldrà atendre a allò establert en el Pla de 

S’han incorporat els criteris, determinacions i 

objectius dels Plans i estratègies tant en l’apartat de 
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l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, l’Estratègia 

Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020, 

l’Estratègia pel desenvolupament sostenible de 

Catalunya 2026, i el tercer informe sobre el canvi climàtic 

a Catalunya.  

Canvi Climàtic com en els objectius del Pla i la 

normativa del Pla. 

A la vegada, s’estableix la recomanació per part 

d’aquest EAE de seguir les determinacions que el 

PAESC de Copons, en fase de redacció i aprovació 

en l’actualitat, estableixi. 

Objectius, criteris i 

indicadors 

ambientals  

Els DA proposa una modificació i reformulació dels 

principis i objectius definits en el DIE 

S’ha incorporat la proposta de principis, objectius, 

jerarquització i indicadors que el DA proposa en 

l’apartat 5 

Valoració 

d’alternatives 

Cal establir que l’anàlisi d’alternatives atengui als 

objectius i criteris ambientals definits en el DA. 

L’anàlisi d’alternatives, a banda d’una descripció 

general i representativa de cadascuna d’elles, ha 

incorporat una anàlisi de les mateixes segons els 

indicadors establerts per a cada objectiu. 

Cal incloure una descripció dels potencials efectes 

ambientals de la proposta. 

S’ha realitzat un anàlisi dels impactes, efectes i 

demandes de recursos del Pla en l’apartat VII de 

l’EAE. 
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ANNEX III – SÍNTESI 
 
Introducció i antecedents 
El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) s’estructura segona allò establerts en la 
Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
Governs Locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. En aquest sentit, la Llei 
21/2013 estableix la necessitat de d’incorporar un resum no tècnic en la documentació 
del EAE. 

La tramitació de l’EAE s’integra en la tramitació que la legislació urbanística estableix 
pel POUM. 

 

Descripció ambiental de l’àmbit d’estudi 
El municipi de Copons està situat al nord-oest de la ciutat d’Igualada, capital de la 
comarca de l’Anoia. El seu terme compta amb una extensió de 18,7 km2 i limita al nord 
amb els termes de Veciana i Rubió, tot i que amb aquest darrer municipi també hi limita 
a l’est. Al sud limita amb el terme de Jorba i a l’oest amb el municipi de Sant Guim de 
Freixenet, ja de la Segarra. Es troba al peu de les serres de Rubió (681m) i dels Vinyals 
(661m), drenades per la riera Gran i la riera de Sant Pere que formen l’aiguabarreig al 
sud del nucli urbà. 

El terme compren la vila de Copons (cap de municipi) i les caseries de Sant Pere de 
Copons o Comalats, al nord-est del terme, i Viladases, a la banda de ponent.  

La principal via d’accés al municipi és la carretera C-1412a, d’Igualada a Tremp passant 
per Calaf i els Prats de Rei, amb origen a l’autovia A-2. De fet, aquesta via segueix en 
bona part el traçat de l’antic camí ral a Calaf. Aquesta via fou reformada l’any 2002, 
desviant el seu traçat fora del nucli urbà. Alhora, la carretera BV-1005 comunica aquest 
nucli amb el municipi de Veciana. El municipi té una taxa de motorització elevada, de 
949 vehicles/1000habitants el 2016, la qual respon a l’alta mobilitat obligada dels seus 
residents i la baixa disponibilitat de transport públic. 

L’orografia del municipi és força muntanyosa, amb un territori de relleu accidentat inclòs 
dins la depressió que l’altiplà segarrenc crea cap a la Conca d’Òdena. S’hi localitza la 
muntanya de les Vinyes al sud i l’escaleta de Sant Pere al nord, tocant el nucli del mateix 
nom, així com el turó del Solà. 

Geològicament es caracteritza sobretot per la presència de margues, gresos i calcàries, 
tot i que depenent de la zona la concentració d’aquests elements varia.  

Hidrogràficament, el terme està ben regat per diverses rases i uns quants torrents que 
desemboquen als dos cabals principals que travessen el terme, la riera Gran i la de Sant 
Pere.  

 

Medi natural 
L’únic espai protegit al municipi de Copons és la Zona Humida del Gorg Salat, al sud 
del municipi, una zona d’aigües estancades localitzada a la Riera Gran, a la subconca 
de l’Anoia, entre el pla de les Vinyes i la plana de Joncosa, als municipis de Copons i 
Jorba. Es tracta d'un sector de la Riera que transcorre encaixonat entre conreus i 
talussos boscosos de pi blanc, que forma alguns gorgs ombrívols i petits meandres. 



Àrea de Territori i Sostenibilitat      Estudi Ambiental Estratègic del POUM de Copons 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats  Fase d’Aprovació inicial 

 

El Risell SCCL       

Cal destacar, que dins del terme municipal, hi ha altres gorgs i zones humides d’interès 
a part del Gorg Salat, amb característiques similars i problemàtiques comunes.  

A banda del Gorg Salat, el terme municipal també inclou Hàbitats d’Interès Comunitari 
segons la Directiva Hàbitats de la UE (Directiva 97/62/CE) i els Hàbitats d’Alt Valor 
detectats per l’Informe Tècnic del Medi Natural de la DIBA. 

La delimitació dels Hàbitats d’Interès Comunitari a Copons ocupen un 19,67% de la 
superfície del terme municipal. L’hàbitat que ocupa una major superfície al terme són 
les Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars (codi 5210).  

També, la Diagnosi dels espais lliures elaborada per la DIBA inclou una llista de 
mamífers amb presència probable a Copons on hi destaquen el ratpenat de bosc, el 
ratpenat muntanyenc, el ratpenat de bigotis, el ratpenat orellut septentrional, el ratpenat 
gris i el ratpenat de ferradura per estar qualificades de properes a l’amenaça, i el conill 
de bosc, el ratpenat de cova i el ratpenat mediterrani de ferradura per ésser espècies 
vulnerables. 

Per altra banda, dues ha a l’extrem nord-oest del terme s’inclouen en l’àrea d’interès 
faunístic núm. 104602 (Imatge 5), la qual correspon a l’àrea de distribució de la calàndria 
(Melanocorypha calandra). 

 

Cicle de l’aigua 
El terme està ben regat per diverses rases i uns quants torrents que desemboquen als 
dos cabals principals que travessen el terme, la riera Gran i la de Sant Pere. Alguns 
d’aquests cabals són la rasa del Bel, la del Castellà i la dels Ponts, a la banda de llevant 
del nucli urbà, i la rasa de la Boixeda o el torrent Boter, a ponent. La gran quantitat de 
fonts documentades dins del terme municipal és un altre símptoma de l’abundant 
presencia d’aigua al municipi, tot i que en l’actualitat moltes d’aquestes fonts i deus han 
desaparegut, s’han assecat o han quedat amagades sota l’abundant vegetació que 
cobreix bona part del terme. 

Al municipi de Copons, cal destacar un sistema d’aigua singular, un sistema format de 
mines d’aigua i canals de reg que articula un sistema d’aprofitament d’aigua que feia 
funcionar els molins fariners situats al llarg dels cursos fluvials i que encara rega una 
àrea de 3.6h d’horts propers al nucli urbà.  

Pel que fa a l’abastament d’aigua de Copons, la companyia gestoria és Aigua de Rigat 
S.A. El 2009 es va redactar el Pla Director per la Xarxa de Subministrament al municipi 
de Copons. 

Pel que fa la qualitat de l’aigua, aquesta és de bona qualitat exceptuant els paràmetres 
de l’aigua procedent de “la Clau” (Prats del Rei) que supera àmpliament els límits 
establerts. A nivell organolèptic trobem que els valors són bons i no presenten variacions 
al llarg de l’any. A nivell fisicoquímic, exceptuant la captació de Sant Pere (on les 
concentracions de Nitrits són molt elevades i no és apta pel consum humà) les 
característiques de les aigües son molt bones.  

Pel que fa a les opcions de subministrament sembla que segons la diagnosi del Pla amb 
els futurs creixements que planegen les NNSS actuals hi ha suficient quantitat de recurs 
disponible per respondre a la demanda futura.  

Pel que fa als consums, el municipi de Copons, té una estacionalitat moderadament 
marcada ja que te un consum més elevat els mesos d’estiu que els de l’hivern, però no 
es rellevant ja que mai arriba a ser major del 50%.   
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La principal problemàtica del sanejament de Copons és el fet que actualment les aigües 
residuals del nucli urbà s’aboquen directament a la llera de la riera de Veciana, un a 
l’alçada de Carrer Ramon Morera i un altre al final del Carrer Vilanova.  

Pel que fa als disseminats, Sant Pere de Copons presenta una xarxa amb una estació 
de bombament que transporta les aigües fins al torrent de Floranca. Viladases no 
presenta xarxa de clavegueram.  

L’Ajuntament ha establert converses amb l’ACA per tal de trobar una solució a la manca 
de sanejament al nucli de Copons. Sembla que l’ACA veu positivament la instal·lació 
d’una depuradora biològica i mantindrà la necessitat de la infraestructura als propers 
Programes de Sanejament.  

 

Gestió dels materials i els residus 
Copons té un sistema de recollida selectiva per contenidors, a l’any 2011 va implantar 
el sistema de recollida de matèria orgànica. Com es veu en la imatge següent, la 
producció de residus ha anat disminuint al mateix temps que els percentatges de 
reciclatge han anat augmentant.  

Hi ha la previsió d’implantar un sistema de reciclatge porta a porta properament, per tal 
de millorar el reciclatge dels veïns.  

 

Canvi climàtic i Ecoeficiència 
Copons ha signat el Pacte d’Alcaldes, document en què els municipis es comprometen 
a complir els objectius per la UE pel 2030 reduint les emissions en els seus territoris com 
a mínim el 40%. Actualment el municipi es troba en procés de redacció i tramitació del 
corresponent Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que haurà de 
definir aquelles accions a dur a terme per tal d’assolir la reducció d’emissions 
compromesa i també una millor adaptació als efectes del canvi climàtic. 

Pel que fa al consum energètic del municipi, cal destacar que aquest tot i que la població 
hagi incrementat, aquesta ha disminuït lleugerament en els últims anys.  

Analitzat per sectors, els combustibles líquids representen el 78% del consum total del 
municipi.   

Si analitzem el consum que es fa per sectors, trobem que el sector que consumeix més 
energia és el sector del transport seguit pel residencial. Aquesta caracterització, es 
permetrà localitzar els sectors on centrar els esforços en les mesures d’estalvi i 
eficiència energètica.  

 

Qualitat del medi ambient atmosfèric 
La zonificació acústica dels carrers de Copons es realitza segons les directrius que 
marca la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, que defineixen les 
zones de sensibilitat acústica alta (territoris que requereixen una protecció alta contra el 
soroll), moderada (percepció mitjana del nivell sonor) i baixa (percepció elevada del 
nivell sonor). En cadascuna d’aquestes zones s’estableixen els valors límits d’immissió.  

Pel que fa a la qualitat de l’aire, Copons es troba en una zona rural amb pocs focus 
emissors i sense grans infraestructures de transport, així que la qualitat de l’aire es 
preveu que sigui bona. L’estació de mesurament més propera és la situada a la plaça 
de La Masuca a Igualada. Tant Igualada com Copons es troben ubicades en la Zona de 
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Qualitat de l’Aire Catalunya Central, zona amb dues úniques estacions de mesurament, 
ubicades a Igualada i a Manresa.  

Respecte l’ambient lluminós, el terme municipal de Copons es divideix en les zones que 
estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció́ del medi nocturn i al DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn; es classifica el territori municipal en zones en funció de la 
seva vulnerabilitat a la contaminació́ lumínica. 

 

Anàlisis dels riscos naturals i tecnològics 
Copons disposa d’un Pla bàsic d’emergència municipal (PBEM) homologat el 14 de 
setembre de 2005, encara no adaptat al nou DUPROCIM (Pla Unitari de Protecció Civil 
Municipal). 

L’Equip redactor del Pla ha encarregat un estudi d’identificació del Risc Geològic a 
l’Institut Geològic de Catalunya on es detecten 3 subàrees de perillositat: la subàrea A, 
als escarpaments del gorg d’en Nafre i de l’obaga del Gil, la qual té perills de 
despreniments; la subàrea B, en els vessants del balç´de les Forques i de l’inici de la 
rasa de la Boixeda, també amb indicis de despreniments, i la subàrea C, en 
l’escarpament a l’oest dels sectors industrials, també amb despreniments de freqüència 
mitjana a alta. No es detecten perills associats a esfondraments ni fluxos torrencials. 

També s’ha analitzat la perillositat per inundacions a Copons, estudi que analitza i 
defineix les zones inundables de les rieres de Sant Pere i de Veciana, establint les zones 
que podrien veure’s afectades per avingudes d’aigua. 

Per una altra banda, el municipi de Copons amb una alta presència d’àrees forestals té 
un risc d’incendis “Molt Alt” amb una vulnerabilitat Moderada degut al baix nombre 
d’infraestructures i edificis al municipi que poden ésser afectat per un hipotètic incendi. 
Així, el municipi es declara com a zona d’alt risc d’incendi forestal entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, restant inclòs en el perímetre de protecció 
prioritària Jorba-Rubió-Rajadell (codi B8). Copons té el pla INFOCAT homologat i inclòs 
en el Pla bàsic d’emergència municipal aprovat en data de 14 de setembre de 2005. 

Copons, al localitzar-se a una distància inferior a 500 metres de l’autovia A-2, via amb 
un nivell de perill alt segons el TRANSCAT, té recomanat l’elaboració del pla actuació 
municipal TRANSCAT i incloure’l en el seu Pla bàsic (o el Duprocim, el nou Document 
únic de protecció civil municipal). A setembre de 2018 Copons no disposa de PAM 
TRANSCAT. 

Per una altra banda, donada l’altitud de Copons, ubicat a 432 m.s.n.m., està obligat a 
elaborar el PAM per Nevades, el qual no té encara homologat. Tot i així, el terme 
municipal de Copons no inclou cap instal·lació de gas, subestació elèctrica o via 
prioritzada a incloure en el NEUCAT. Així, sembla que els majors riscos per a Copons 
derivats per l’afectació de nevades venen donats pel tancament de la carretera C-1412a, 
que comunica el nucli amb l’A-2 i Jorba, la qual es defineix com l’entrada prioritària de 
mercaderies incloent menjar i combustible per calefaccions i vehicles. 

Per últim, Copons es troba situat en una zona d’intensitat sísmica VI-VII, la qual 
correspon a intensitats sísmiques entre 4,8, 4,9 i 5,0 i un grau d’intensitat entre VI (Por) 
i VII (Danys a les construccions). Donat que Copons no supera el llindar de dany de 
referència i que tampoc no supera el grau d’intensitat VII, tant sols té recomanat la 
redacció del PAM per Sismes, PAM SISMICAT. 
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Paisatge i patrimoni  
El paisatge de Copons, és un paisatge eminentment agrícola, dedicat essencialment als 
cereals amb alguns conreus llenyosos. A les zones amb orografia més accentuada s’hi 
desenvolupa un ric paisatge agroforestal. Hi destaca també el paisatge urbà dels nuclis 
habitats amb un marcat pes patrimonial i identitari. Per últim, però no menys important, 
hi destaca el paisatge fluvial, que acompanya els dos principals cursos fluvials del 
municipi i que destaca el seu bon estat de conservació, els hàbitats que el conformen i 
els elements rellevants que es troben al seu curs, com els gorgs d’aigua i les fonts.  

Les àrees més visibles del municipi, es a dir aquelles que estan més exposades a la 
vista de possibles observadors, són les que es perceben des de les carreteres d’entrada 
al municipi especialment circulant per la carretera 1412a i la BV1005, però també pels 
camins rurals de Copons a Montfalcó Gros i des del Balç de les Forques. La qualitat i la 
fragilitat del paisatge del municipi es pot qualificar de bona.  

Un dels elements més impactant del paisatge de Copons, és la seva ubicació al mig d’un 
l’amfiteatre creat pels dos cursos fluvials i el seu aiguabarreig sota una cinglera de 
calcolutites. 

L’activitat agrària estructura i defineix el caràcter del paisatge. Els conreus herbacis de 
secà ocupen la major part del municipi. Les diferents menes de parcel·lació presents 
conformen patrons característics, entre els quals es poden subratllar els de fons de vall 
parcel·les abancalades que segueixen la part profunda dels barrancs- i les planes 
elevades, amb parcel·les més àmplies. Hi son presents els elements de pedra seca que 
perfilen i apunten els desnivells topogràfics. Les bosquines i les pinedes, intercalades 
en aquesta matriu, aporten elements d’atenció verticals que afegeixen valor al paisatge.  

Copons és un municipi amb alguns elements de patrimoni cultural i natural rellevants 
(sobretot aquells vinculats amb l’aigua), entre els que hi destaquen el BCIN12 Castell de 
Copons i el BCIL13 Edifici Rectoria. 

 

Objectius i criteris ambientals del Pla 
A partir de la diagnosi anterior i de les indicaions efectuades en el Document de 
Referència, s’han determinat els objectius ambientals del POUM de Copons, els quals 
van acompanyats per una sèrie d’indicadors. 

Aquests objectius principals es jerarquitzen en funció de la serva importància, destacant-
hi aquells que volen preservar els espais i elements d’interès i minimitzar les afectacions 
al territori. Els objectius són: 

• Objectiu 1. Preservar els espais i elements d’interès ambiental, tot vetllant pel 
manteniment dels seus valors i de la permeabilitat territorial.  

• Objectiu 2. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un 
model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals 
existents, i promoure una mobilitat sostenible.  

• Objectiu 3. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua, garantir-ne la 
disponibilitat i racionalitzar-ne l’ús en el marc d’un model urbanístic eficient.  

• Objectiu 4. Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i 
garantir-ne la qualitat.  

                                                
12 Bé Cultural d’Interès Nacional 
13 Bé Cultural d’Interès Local 
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• Objectiu 5. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i 
electromagnètica, i fomentar l’estalvi energètic i una gestió adequada dels 
residus.  

• Objectiu 6. Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
vinculades amb el Pla i preveure els efectes del canvi climàtic i l’adaptació a 
aquests.  

 

Avaluació d’alternatives 
A partir de les Alternatives (0, 1 i 2) que es van analitzar en la fase d’Avanç de 
planejament, s’ha establert una nova alternativa, l’Alternativa 3 – Proposta del POUM. 

L’alternativa 0 consisteix en el manteniment de les Normes Subsidiàries de 1996 com a 
regulador del creixement i evolució del municipi. Aquesta alternativa preveia set 
creixements amb 167 nous habitatges. L’alternativa 1, en canvi, centra el creixement 
residencial en el sòl urbà actual i en petites unitats en àrees de transformació o de 
construcció i gestió directa. Aquesta proposta preveia uns 26-39 nous habitatges. 
L’alternativa 2 inclou uns índexs de creixement més elevats (46-61 nous habitatges), tot 
i que centrant-se en els sòls urbans actuals com l’Alternativa 1. L’Alternativa 3 parteix 
de la base de l’alternativa escollida en la fase prèvia (Alternativa 1) i hi afegeix les 
consideracions que els diferents Departaments i òrgans consultats han realitzat. 
A partir de l’anàlisi dels indicadors establerts en els objectius es considera que 
l’Alternativa amb un major assoliment dels objectius ambientals és l’Alternativa 3. 
 

Descripció esquemàtica de l’estructura del Pla 
La proposta de Pla detalla a una menor escala les propostes de categories de sòl no 
urbanitzable establertes pel PTPCC, establint tres claus: 

• Clau 21, Sòl no urbanitzable de Protecció especial agroforestal. 
• Clau 22, Sòl no urbanitzable de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 

paisatgístics. 
• Clau 23, Sòl no urbanitzable de Protecció preventiva 

Així, s’ha delimitat de manera curosa els límits entre les zones agrícoles i les forestals, 
especialment les antigues explotacions agrícoles, incloent els conreus de vinya en 
bancals actualment abandonats i que el bosc ha envaït. L’objectiu principal d’aquesta 
delimitació és la recuperació de l’ús agrícola i el paisatge de mosaic agroforestal 
associat a partir de rompudes autoritzades. 

També s’estableixen quatre àrees en el sòl no urbanitzable amb característiques 
especials i diferenciades que requereixen de Plans Especials d’Ordenació, la zona 
d’horts al nord-oest del nucli de Copons, les antigues naus agràries, camps de fútbol, 
restaurant de Can Closa i els camps de conreus propers ubicats al sud del nucli de 
Copons i la zona del Pla de Simeó, al nord del nucli de Copons. 

L’estratègia del POUM és la de desclassificar els sectors de creixement que les NNSS 
de 1996 establien com a sòl urbanitzable i delimitar la superfície del sòl urbà a 7,72 ha 
enfront de les 11,3 ha de les NNSS prioritzant els creixements de rebliment de l’actual 
sòl urbà (restaurant o reformant habitatges dels nuclis urbans) i amb unes zones de 
transformació del sòl o d’actuació directa amb potencial per a construir fins a 58 
habitatges. 

 

Efectes significatius sobre el medi i mesures correctores 
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El desenvolupament del POUM també donarà lloc a una sèrie d’impactes i efectes més 
enllà de la demanda de recursos. Els principals efectes negatius sobre el medi i les 
mesures correctores establertes per minimitzar-los  són: 

• L’augment de la mobilitat. 
• Els riscos d’inundabilitat en les zones urbanes i en els espais de transformació i 

actuació directa que el POUM defineix. 
• L’augment de la demanda de recursos, especialment d’aigua i energia,l i 

l’augment en la generació d’aigües residuals i de residus urbans. 
• La possible afectació a hàbitats d’interès comunitari amb el desenvolupament 

del POUM. 

La disminució del sòl urbà i la desaparició del sòl urbanitzable ha propiciat que molts 
dels impactes associats als creixements urbans es minimitzin. 

Els diferents sectors de transformació o d’actuació directa que el POUM defineix s’han 
analitzat en detall mitjançant un anàlisi amb SIG on s’ha avaluat els hàbitats d’interès 
comunitari, les àrees protegides o d’interès per a flora i fauna, les pendents superiors al 
20%, la presència de camins ramaders i la inundabilitat. 

Per a cada sector s’ha definit un seguit de mesures per tal de prevenir o corregir els 
impactes que el seu desenvolupament podrien tenir sobre les característiques 
enumerades. En aquest sentit, el PMU-2 Cal Reiet i l’era, el PMU-3 Naus del Sols-carrer 
i el PAU-1 L’escorxador es troben afectades per la inundabilitat de les rieres de Veciana 
o de Sant Pere. El POUM ha definit aquells espais afectats com a zones lliure so no 
edificables. 

També cal destacar que en el cas del PMU-2 es dóna una afectació al bosc de ribera de 
la riera de Veciana, classificat com a Hàbitat d’interès comunitari. En aquest cas el peu 
de l’hàbitat inclòs en el sector s’haurà de mantenir i els Jardins no edificables del PMU 
hauran de preservar i potenciar el bosc de ribera. 

Per una altra banda, la normativa del POUM incorpora totes aquelles determinacions 
necessàries per a donar compliment tant als objectius ambientals del POUM com als 
criteris del PTPCC i de les administracions sectorials consultades.  

Destaquen, com a principals apostes de sostenibilitat urbanística, les següents 
determinacions:  

• La disminució de la superfície del sòl urbà i la desclassificació del sòl 
urbanitzable, minimitzant els canvis d’ús del sòl i els impactes sobre el territori i 
la demanda de recursos que augments de població elevats podrien comportar. 

• La inclusió de les zones inundables de la riera de Veciana i de Sant Pere com a 
clau 22 Sòl no urbanitzable de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 
paisatgístic, o si es troben en zona urbana en claus no edificables com la clau 
2b Jardí no edificable, minimitzant els riscos d’avingudes. 

• Es mantenen els aparcaments dissuasoris ubicats al perímetre del nucli urbà 
de Copons, facilitant la promoció dels desplaçaments a peu o en bicicleta. 

• La classificació dels espais agrícoles, forestals i naturals ambientalment 
rellevants en la clau 22 Sòl de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o 
paisatgístic i la consideració de la clau 21 com a sòl de protecció especial, 
ambdues recollint les directrius que marca el PTPCC. 

• La inclusió de mesures de gestió i estalvi energètic i d’aigua en la normativa pel 
que fa referència als desenvolupaments urbanístics, tant en els projectes 
d’urbanització com en les condicions de l’edificació. 

• La definició del PEU-4 Façana de ponent en permetrà la regulació i la millora 
ambiental. 
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• La qualificació de les antigues zones de vinya, actualment colonitzades pel 
bosc, com a zones agrícoles, clau 21b Rústic agrícola, permet el 
desenvolupament de l’activitat agrícola al municipi alhora que reforça la creació 
i manteniment de mosaics agroforestals i, per tant, la promoció de la 
biodiversitat i també la gestió del territori que implica una reducció del risc 
d’incendis. 

 

Així, i un cop analitzat amb detall l’àmbit d’actuació i les repercussions ambientals 
associades al desenvolupament del POUM, aquest es considera apte ambientalment 
d’acord amb l’avaluació ambiental estratègica realitzada i amb efectes compatibles. 

 

 

 

 


		2019-02-12T17:31:31+0100
	CAMPRUBI TREPAT LAURA - 47685624T


		2019-02-12T17:50:08+0100
	JORDI ROMERO SABI


		2019-03-21T10:16:52+0100
	CPISR-1 C Albert Rica Villagra
	Aprovat inicialment en sessió plenaria de 7 de març de 2019




