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Presentació de l’alcalde de Copons

2

Programa de participació ciutadana

El programa de participació ciutadana s’aprova en el ple municipal de l’ajuntament de
Copons del dia 28 d’octubre de 2015.
Els acords són publicats a: BOPB, de 9 de novembre de 2015 i DOGC, de 16 de
novembre de 2015.
Es dóna publicitat al document a través del web municipal i del taulell d’anuncis de
l’ajuntament.
Es publica un anunci en la plana 17 del diari l’Enllaç del dia 5 novembre.
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Tríptic Fòrums

El POUM és un instrument
singularitzador de les lleis
urbanístiques en un territori
concret, per tant determina no
només els criteris constructius,
sinó també els usos del territori,
el patrimoni a protegir i
conservar, les activitats
econòmiques, el tracte que
donem al medi ambient, els
serveis públics i en definitiva, els
serveis a la comunitat.

Programa
de participació
ciutadana
del POUM
Amb el suport de

El POUM ens permetrà disposar
d’un pla urbanístic que
respongui als reptes econòmics,
demogràfics i socials dels
propers anys
Ajuntament de Copons

Obert a tothom des dels 12 anys
Paper i telemàtica
www.copons.cat/POUM/enquesta
22 de febrer a 11 de març 2016

Obert a tothom
Adults:
Joves:
2-abril-16
22-març-16
30-abril-16
21-maig-16
Infants:
2n i 3r trimestre-16

sala
polivalent

Temàtiques
El territori
El patrimoni
Els serveis
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AVANÇ
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incorporació de les propostes
aprovació del ple municipal
juliol-16
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final
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El POUM és un instrument
singularitzador de les lleis
urbanístiques en un territori
concret, per tant determina no
només els criteris constructius,
sinó també els usos del territori,
el patrimoni a protegir i
conservar, les activitats
econòmiques, el tracte que
donem al medi ambient, els
serveis públics i en definitiva, els
serveis a la comunitat.

Programa
de participació
ciutadana
del POUM
Amb el suport de

El POUM ens permetrà disposar
d’un pla urbanístic que
respongui als reptes econòmics,
demogràfics i socials dels
propers anys
Ajuntament de Copons

enquesta

fòrums
oberts

Del 22 de febrer a
l’11 de març 2016

La pot contestar qualsevol persona que visqui a Copons,
que tingui casa, masia, camps, terrenys estigui empadronada o no,
i que sigui major de 12 anys. Un equip de voluntaris s’ocuparà
d’entregar i recollir l’enquestes en paper. Qui vulgui, podrà
contestar des del WEB.

22-març-16

fòrum jove. Dels 12 als 20 anys. Totes les temàtiques.

2-abril-16

fňrum general. Obert a tothom. El territori.
fòrum general. Obert a tothom. El patrimoni.

30-abril-16
21-maig-16
2n i 3r
trimestre-16

fòrum general. Obert a tothom. Els serveis a la comunitat.
fòrum infantil. Dels 12 als 20 anys. Totes les temàtiques.
Jornades de treball per tal d’abordar en clau de futur tots els aspectes
relacionats amb els tres eixos clau del POUM. Els participants disposaran de
la informació necessària i comptaran amb les tècniques de participació del
Consell Comarcal de l’Anoia i els tècnics de la Diputació de Barcelona.

En paper o a
www.copons.cat

Sala Polivalent. 9 a 13h
Sala Polivalent. 9 a 13h
Sala Polivalent. 9 a 13h
Sala Polivalent. 9 a 13h
Escola de Copons

Fase de
l’AVANÇ
fòrum general. Obert a tothom. Conclusions

fòrum
final

2-juliol-16

Jornada de confluència dels treballs de tots els grups i fòrums amb
l’objectiu de consensuar i integrar totes les conclusions i propostes
per incorporar-les al document de l’AVANÇ del POUM que ha de ser
aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

Document final del POUM. Aprovació Ple Ajuntament.

AVANÇ

Incorporació de totes les propostes sorgides del procés de participació.
Redacció del document AVANÇ que ha de ser aprovat pel Ple i
posteriorment en exposició pública durant 30 dies per si algú te
al·legacions a fer que seran ateses per l’Oficina del Pla.

Sala Polivalent. 9 a 13h
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Enquesta municipal

Enquesta ciutadana
febrer 2016

Ajuntament de Copons

Ajuntament de Copons
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Difusió Fòrum jove (cartell + banner )
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Informe Fòrum jove

FÒRUM JOVE
Sessió de treball amb el jovent de Copons
Copons. 22 de març de 2016

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la realització del Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Copons, el passat 22 de març es va fer
la sessió de treball amb els joves d’entre 12 i 20 anys de Copons a la Sala de Plens
de l’Ajuntament.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:






Presentar el projecte del POUM
Donar veu pròpia als jovent del municipi en relació al desenvolupament futur
del municipi.
Adaptar les dinàmiques i reflexions al públic jove en una sessió específica per a
ells.

En la sessió participativa hi van ser presents un total de 14 joves del municipi durant
les dues hores que va durar el fòrum.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió tenia ben diferenciades quatre grans línies de debat o reflexió:
-

Expectatives de futur dels joves de Copons.

-

El futur del territori.

-

El futur del nucli o poble

-

El futur del joves

1

Es va iniciar la sessió amb una pluja d’idees sobre les expectatives de futur dels joves
del municipi ampliant el màxim les seves reflexions sobre com els agradaria que fos
Copons si es volguessin quedar a viure al poble. Es diferenciaven les idees sobre el
que agradaria conservar i el que es canviaria o milloraria, per poder diferenciar els
aspectes que valoren positivament i negativament sobre el municipi.
A continuació se’ls va facilitar un mapa del territori de Copons amb el llistat de
patrimoni natural i arquitectònic per tal que escollissin individualment els 3 elements
que al seu criteri caldria conservar. Un cop escollits es va reflexionar sobre com caldria
conservar i preservar els diferents elements.
A continuació es va iniciar el procés de reflexió conjunta entorn el nucli de Copons.
Partint d’un plànol del nucli, es van anar definint els possibles usos dels espais lliures,
el patrimoni arquitectònic i el conjunt patrimonial del nucli que cal conservar i els
serveis existents o que són necessaris. Les reflexions s’anaven realitzant partir d’una
bateria de preguntes que el dinamitzador facilitava.
I per últim, es va debatre obertament el futur dels joves entorn tres grans temàtiques
vitals com són la feina, la família i l’escola dels fills. A partir d’aquest treball conjunt es
vol establir l’imaginari de futur dels joves de Copons.

3. RESULTATS

Per presentar els resultats s’utilitzarà una sistemàtica que permet donar una major
coherència a les idees i reflexions sorgides de la sessió. En primer lloc, es fa un bloc
d’anàlisi de les diverses idees sorgides arran de la pluja d’idees d’expectatives de
futur. En un segon bloc, a partir del plànol del territori s’analitzen els diversos elements
escollits així com els com caldria conservar-los i mantenir-los. I un tercer bloc, es
planteja el debat sorgit a partir de la bateria de preguntes treballades respecte al nucli.
I per últim, un quart bloc amb els tres pilars vitals dels joves relacionant-los amb el
municipi.
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Bloc 1: Expectatives de futur dels joves
En aquest primer bloc, els joves (per parelles) havien de fer una pluja d’idees sobre els
aspectes positius i negatius del poble a partir de la pregunta “En cas que volguessis
quedar-te a viure a Copons, Com t’agradaria que fos?
Un cop realitzada la pluja d'idees es van anar penjant a la paret agrupant-les per
temàtiques i identificant que es conservaria i que es canviaria del municipi. També es
van anar aprofundint en les diferents problemàtiques debatent-les entre tots a mesura
que es penjaven.

Com a aspectes del municipi que els agradaria conservar als joves hi ha:
-

Mantenir l’estil arquitectònic del poble, mantenir-ne l’harmonia estructural i
conservant les cases. No pisos.(4)

-

Les costums, festes i tradicions. La Festa Major, les caramelles i els traginers.
(4)

-

Conservar les zones emblemàtiques, l’espai natural i racons del municipi: font
de la vila, el gorg del nafre, el pi del Quildo,... (4)

-

Conserva l’escola. (4)

-

Les fonts, sobretot la font de la Vila i el Gorg del Nafre. (3)

-

La piscina amb el bar. (3)

-

Els Horts. (2)

-

Els camins, que actualment s’estan perdent. (1)

-

Les feixes, com a element emblemàtic del municipi. (1)
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-

La consulta mèdica. (1)

-

L’edifici de la Barraca, arreglar la teulada. (1)

Com a aspectes a canviar o millorar del municipi de Copons es proposen les
següents idees:
-

Millorar les festes del poble i recuperar la Festa dels Traginers de Copons. (5)

-

El transport públic (bus): ampliar serveis i horaris. (5)

-

Un local juvenil, un lloc de reunió i per fer activitats pel jovent. (3)

-

Millorar l’edifici de l’escola i les instal·lacions escolars. (3)

-

Recuperar i millorar el camp de futbol. (3)

-

Millorar la Barraca i treure’n profit. (2)

-

Rehabilitar la rectoria, però no la faria com a escola. (2)

-

Més comerços. (2)

-

Falta d’oportunitats i llocs de treball. (2)

-

L’oferta d’habitatge. Crear una oferta de preus d’habitatge assequible. (2)

-

Cases rurals i hospedatge per fomentar el turisme: hostal, alberg, casa rural.
Posar un punt d’informació turística. (2)

-

Una piscina coberta. (1)

-

Posar un cinema. (1)

-

Declarar el Pi del Quildo “arbre d’interès local”. (1)

-

Millorar el poliesportiu i fer pistes de pàdel. (1)

-

No cal fer nous edificis, sinó reparar els edificis que hi ha. (1)

-

El terra vermell del costat del poli no agrada. (1)

-

Tenir uns serveis públics (WC). (1)

-

La fàbrica de davant del pàrquing que està en desús. (1)

-

Falten espais per poder fer cinema o biblioteca i llocs d’estudi que estiguessin
més d’un dia obert. (1)

-

Espais bens adequats i segurs per aparcar. (1)

-

El sotabosc i el perill d’incendi. (1)

Dels aspectes positius presentats, tots els assistents hi van estar molt d’acord i no hi
va haver gaire debat al respecte. En ressaltem com a idees força ja que van estar
comentades per varis assistents el fet de conservar l’estructura arquitectònica,
conservar l’entorn natural i l’escola. A més a més de les tradicions i festes.
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Dins de l’apartat de festes es va apuntar que Copons tenia una festa pròpia al voltant
dels traginers i que s’ha perdut. Creuen interessant recuperar la festa i així poder
explicar el seu passat, i potenciar-ho com aspecte positiu del municipi per donar-se a
conèixer.
Dins dels aspectes negatius presentats, de la llarga llista en ressaltarem la manca de
transport públic i la recuperació de la Festa dels Traginers com a festa de promoció del
municipi vinculant-la amb el turisme. En un segon terme també ressaltem la manca
d’equipaments pels joves, la recuperació del camp de futbol i la millora de l’escola com
a elements que s’haurien de millorar.
Aquest primer exercici ens ha servit per marcar les principals idees de futur del
municipi de Copons detectant-ne les potencialitats i les necessitats de millora per
adaptar-se a les necessitats dels més joves.

Bloc 2: El futur del territori
Per grups i sobre un mapa de la infraestructura verda on es marquen els punts de
major interès natural del terme de Copons, cada jove va prioritzar 3 elements
patrimonials que conservarien.
Així els elements marcats per grups van ser:
Grup 1 (4 persones):
-

Gorg del Nafre (3)

-

Pi del Quildo (2)

-

Sant Pere de Copons (2)

-

Font del Freixe (1)

-

El Gorg salat (1)

-

Mas Lloretó i l’entorn de la riera de la roda (1)

-

La riera de sant Pere (1)

-

Pla del Camp i riera de Veciana (1)
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Grup 2 (5 persones):
-

Pi del Quildo (5)

-

Gorg del Bafre (4)

-

Font del Freixe (3)

-

Fàbrica de ciment (2)

-

La Rasa Fonda (1)

Grup 3 (5 persones):
-

Gorg del Nafre (4)

-

El molí del mig (2)

-

Pi del Quildo (2)

-

Mas Lloretó (1)

-

Sant Pere de Copons (1)

-

Font del Freixe (1)

-

Cova del Llop (1)

-

Font de la Canal (1)

-

Gorg Salat (1)

-

La Bandera (1)

Hi ha uns elements centrals que són comuns als diferents grups i que es van tractar de
com creuen que s’haurien de conservar i tractar per assegurar-ne el seu futur.
En el cas del Pi del Quildo, està molt clar que se li ha de donar un reconeixement
municipal propi (bé d’interès local) i habilitar-ho com a espai d’interès. Caldria fer-li les
cures necessàries per a mantenir-lo, envoltar-lo de tanques de fustes maques i posar
algun panell explicatiu per informar al visitant del que és. Caldria marcar un camí
d’interès turístic que dirigís a les persones cap al pi, per tal que el coneguin.
En el cas del Gorg del Nafre, es considera que últimament s’hi ha fet actuacions de
millora, però que s’ha desbrossat massa i tret molts arbres, perdent una mica l’encant
del lloc. També es creu que caldria habilitar l’espai per a relax o de passeig, amb
alguna taula o bancs més, ja que actualment només hi ha una el del costat de la font.
A part del Gorg del Nafre es considera que hi ha altres gorgs, com el Salat, que són
més desconeguts però molt més interessants a nivell patrimonial. Actualment no es fa
cap manteniment.
Com a nucli, Sant Pere de Copons, té un interès especial ja que és un nucli únic i
molt maco que cal conservar-lo com a tal. No es deixaria fer cap nova construcció.
6

Pel que fa les fonts, se n’han perdut moltes, però la Font del Freixe surt com una de
les principals a conservar i mantenir. Caldria fer actuacions de millora i neteja de
l’entorn i de conservació de la font, així com la zona d’accés. Altres fonts interessants
són la de la Canal o de la Bona Mossa. Caldria fer actuacions de recuperació en totes.
Com a proposta per conservar i donar a conèixer l’entorn de les rieres i les fonts, es
considera que es podria fer o marcar un camí vorejant el riu que afavorís el pas de
gent entre els Gorg del Nafre i el Gorg Salat. Un camí de natura que es pogués
disfrutar en família.
Bloc 3: El futur del poble
En aquest apartat es va voler treballar la conservació i preservació del nucli i del seu
patrimoni arquitectònic com a conjunt a partir d’una bateria de preguntes segons tres
grans àmbits que es van anar debatent en grup.
1) El patrimoni arquitectònic del nucli
Dins del nucli els principals elements singulars numeren els següents: L’església, els
Molins, La Plaça, l’escola, Cal Segura, Cal Poldo, la zona de la plaça porxada, Cala
Madora-comtessa, plaça del castell i alguns carrerons.
Es creu convenient fer alguna intervenció de manteniment o recuperació a la façana
de Cal Segura i assegurar a nivell municipal l’estil arquitectònic de les cases. Caldria
fer una normativa per protegir l’estil propi de les cases del nucli.
2) El nucli
Com a elements de valor del nucli és recalca que és tot el conjunt i també el valor de
les tradicions com els traginers o les caramelles. Valor que li dóna la pròpia gent que hi
viu i la seva història.
Pel que fa a la creació de nous habitatges, es considera que caldria prioritzar la
rehabilitació dels edificis existents al nucli abans de crear-ne de nous per tal de
mantenir l’estil arquitectònic i l’estil de les cases antigues. Es podrien compartimentar
les cases per tal de fer-ne pisos. Si s’hagués d’edificar s’hauria de vetllar per a
mantenir l’estructura del poble. No volen urbanitzacions ni a la zona d’en Sala ni en
altres llocs, per tant, que des de l’Ajuntament deixi clar que no es pot edificar en
aquests espais.
7

3) Els serveis
Davant la pregunta de si tenim els equipaments que necessitem els joves contesten
que no. Remarquen que cal un local pel jovent, pistes de pàdel i frontó i algun caixer o
farmàcia ja que el municipi no en disposa de cap.
També s’apunta que hi ha l’espai de la rectoria sense utilitzar. Caldria donar-li més
d’un ús ja que podria contenir diversos serveis al seu interior al ser tant gran, tals com:
alberg, refugi, lavabos públics i espai jove.
Es considera que a nivell de serveis en falten, però que alguns no són viables. Com
per exemple, la piscina coberta que algú apuntava anteriorment. Es troben a faltar els
serveis de transport, que són molt mínims i la falta de cobertura dels mòbils ja que
només un parell de companyies funcionen a Copons.
Pel que fa al manteniment de l’espai urbà, s’apunten algunes idees a tenir en compte
tals com: el parc de petits al costat de la piscina que és minso, caldria arreglar i té
poques coses, posar bancs i zona de relax a la zona del camp de futbol on la gent
sovint hi va a caminar, el carreró del forn que cal arreglar i que porta a una esplanada
que està deixada. Pel que fa a les places del nucli es consideren que estan ben
arreglades.
Pel que fa a l’escola es creu que és un equipament important i de futur i que pot fer
créixer el poble. I la importància del contacte amb l’esport i la natura és molt
interessant per fer en grup. Es podrien fer excursions, cursos d’orientació i btt per
afavorir la promoció de l’esport en grup. Així es coneixeria l’entorn, s’utilitzarien els
camins i senders i s’afavoriria l’esport. Tenim un entorn privilegiat que s’ha d’aprofitar.
Se sap que venen gent de fora a practicar esport a Copons.
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Bloc 4: El futur dels joves
En aquest últim bloc es va obrir un espai de debat sobre els tres pilars centrals del
futur dels joves de Copons: la feina, la família i l’escola.
Amb aquests tres pilars sobre la taula es van arribar a les següents conclusions:
- Pel que fa a la feina, viure a copons i treballar fora només és una solució si tens
cotxe. Reconeixen que hi ha gent que si ha de treballar a Barcelona fa el trajecte en
cotxe i després agafa l’autobús. Aquest trajecte però té un cost molt gran i pels joves
és difícil ja que cobren poc amb els si¡ous d’avui dia. Tot i així consideren que com a
joves volen marxar un temps a viure fora del poble, i ja tornaran després. Al no haverhi feina a Copons i no ser l’Anoia una comarca que ofereixi feina, es considera que
segurament els tocarà marxar cap a Barcelona.
- Pel que fa a la família, davant la pregunta de si es veuen establint la família a
Copons la gran majoria diuen que no, que els agradaria però creuen que els tocarà
marxar fora. Per als jove viure a Copons és important per a la infància. Consideren
però que si no poden viure a Copons segur que a l’estiu si que vindran amb la família.
La proximitat amb la família és important sobretot si el pares treballen. A nivell
comunitari però es considera que segons els veïns que et toquen tens més o menys
ajuda.
- Per últim, pel que fa a l’escola, els va costar molt imaginar el futur per quan
tinguessin fills. Tot i així, a nivell general consideraven que tenir una escola rural i amb
una metodologia innovadora pot afavorir l’arrelament dels petits al poble i que vingués
gent de fora. Així s’afavoriria el creixement del poble.
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Difusió Fòrum 1. El territori ( cartell + banner )
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Informe Fòrum . El territori

FÒRUM 1. EL TERRITORI
Sessió de treball oberta del POUM de Copons
Copons. 2 d’abril de 2016

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la realització del Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Copons, el passat 2 d’abril es va fer la
sessió de treball oberta a la ciutadania a la Sala Polivalent de Copons.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:






Presentar el projecte del POUM
Reflexionar entorn el territori i els valors naturals i de paisatge de futur.
Adaptar les dinàmiques i reflexions al públic per obtenir les expectatives de
desenvolupament del municipi.

En la sessió participativa hi van ser presents un total de 13 persones durant les tres
hores que va durar el fòrum.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió tenia ben diferenciades quatre grans línies de debat o reflexió:
-

Expectatives de futur de Copons.

-

El paisatge i els valors naturals

-

L’ús del territori i les activitats

-

Mobilitat i Salut

Es va iniciar la sessió amb una pluja d’idees sobre les expectatives de futur del
municipi ampliant el màxim les seves reflexions sobre què si i que no esperem del
1

desenvolupament del nostre municipi. Es diferenciaven les idees sobre el que
agradaria conservar i el que es canviaria o milloraria, per poder diferenciar els
aspectes que valoren positivament i negativament sobre el futur del municipi.
A continuació se’ls va facilitar un quadre de treball on es treballaven els quatre
elements essencials per a la gestió del territori en grups de treball reduïts. Es van
marcar les reflexions entorn la gestió de la biomassa, la gestió dels residus, el
tractament de les aigües i la gestió de la fauna. D’aquests temes es va debatre quina
ha de ser la seva gestió per tal d’obtenir la màxima sostenibilitat, valor i progrés per la
comunitat.
A continuació, després de la pausa-cafè, es va iniciar el procés de reflexió conjunta
entorn l’ús del territori i les seves activitats. En un quadre es va voler valorar el model
de futur i pros i contres de les grans tipologies d’activitats diferenciades en: agricultura,
ramaderia, turisme i esport, la producció d’energia i els horts.
I per últim, es va debatre obertament sobre la mobilitat en el territori (xarxa de camins i
senders), en el nucli, fora del territori (xarxa viària). A partir de les necessitats
detectades, es demanaven quines actuacions es podrien realitzar des del propi
municipi.

3. RESULTATS

Per presentar els resultats s’utilitzarà una sistemàtica que permet donar una major
coherència a les idees i reflexions sorgides de la sessió. En primer lloc, es fa un bloc
d’anàlisi de les diverses idees sorgides arran de la pluja d’idees d’expectatives de
futur. En un segon bloc, a partir del quadre del paisatge i els valors naturals s’analitzen
els diversos elements recollits ens les reflexions sobre la seva gestió. I un tercer bloc,
es planteja el debat sorgit a partir dels models de futur de les diferents activitats que es
troben en el municipi. I per últim, un quart bloc amb les propostes sorgides per part del
grup de què es pot realitzar municipalment per tenir una bona mobilitat en tot el
territori.
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Bloc 1: Expectatives de futur
En aquest primer bloc, de forma individual havien de fer una pluja d’idees sobre els
aspectes positius i negatius del futur poble a partir de la pregunta “Que esperes que
ofereixi el nostre territori d’ara en 20 anys?”
Un cop realitzada la pluja d'idees es van anar penjant a la paret agrupant-les per
temàtiques i identificant que es conservaria i que es canviaria del municipi. També es
van anar aprofundint en les diferents problemàtiques debatent-les entre tots a mesura
que es penjaven.
Com a aspectes que si que esperarien que ofereixi el municipi en un futur hi ha:
-

Creació de petites indústries que podrien ser artesanals o transformadora de
productes (agrícola, agroalimentària, biomassa, energia sostenible, plantació
floral...). Que sigui un territori econòmicament dinàmic. Més activitats agrícola i
agroalimentària de valor afegit. (9)

-

Recuperar les fonts, marges i cabanes de pedra seca, neteja de les rieres,
aigües,... del territori. Manteniment dels espais naturals. (7)

-

La connexió de circuits peatonals amb circuits de proximitat, allargant-los cap a
Veciana i el molí de la Roda o cap a Jorba, fent-los accessibles. Camins per a
la gent gran. Adaptar corriols per fer pràctiques esportives diverses. Espai idela
per fer esport tranquil (low-sport). Fer rutes turístiques per promocionar el
municipi. (6)

-

Tenir nets els boscos amb medis naturals (ex. ramats, biomassa) (3)

-

Restaurar les pedres: les barraques de vinya i els molins que formen part del
paisatge del municipi. Potenciació del patrimoni. (3)

-

Esperem més unió amb la resta del territori de la Catalunya profunda (pagesia,
turisme, projectes ECO). La Toscana catalana. En aquest entorn amable i de
respecte natural afavorir la creació de turisme rural o activitats com hípiques,
artesanies, artistes i horts ecos. La sorpresa de la gent que entra en el
municipi. Ús turístic del municipi. (3)

-

Mantenir el corredor verd en bon estat i condicionat per l’ús lúdic que sigui una
via per conèixer el nostre entorn (2)

-

Mantenir els horts tal i com estan, però millorant el rec. El conjunt dels horts:
les terrasses i la comunitat de regants. (2)

-

Créixer sens perdre la ruralitat del municipi. (2)
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-

Recuperar habitatges que ja hi són i no serveixen per a ningú. La restauració
d’habitatge per tal que la població creixi sense que el nucli ha faci gaire i pugui
mantenir l’estil arquitectònic. (2)

-

Respecte a la tradició i la seva gent. Població cohesionada, dinàmica... que
s’associï per generar els canvis i l’oferta cultural que vol el seu territori. (2)

-

Teixit residencial en lloc d’indústria al sud del municipi.

-

Un canvi en la canalització de les aigües de les rieres mantenint l’encant
natural.

-

Esperem que els pagesos siguin respectuosos o tendeixin cap a l’agricultura
ecològica (no productes tipus clots de depuradores).

Com a aspectes que no esperarien del futur del municipi es proposen les següents
idees:
-

Que la indústria no afecti o malmeti el paisatge.

-

Esperem que hi hagi més control sobre granges, purins, abocadors incontrolats
i totxo sense mesura ja que no es vol per municipi.

-

No esperem pobles fantasmes i sense cap indústria o activitat econòmica.

-

Esperem que no es trenqui la línia rural actual del municipi.

-

No esperem ser un lloc ideal per ubicar-hi abocadors o un tenir un entorn fruit
de la desertització. Control de l’aigua, de la química als camps, del bosc.
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Dels aspectes positius presentats, els assistents van oferir un gran ventall del que
esperaven que fos Copons en el seu futur, on tots van estar molt d’acord i van estar
molt en la mateixa línia de discurs. En ressaltem com a idees força ja que van estar
comentades per varis assistents el fet d’afavorir la creació d’empreses i petites
indústries molt lligades amb la artesania, la transformació agroalimentària o la energia
sostenible. Les activitats són molt lligades amb la conservació i el respecte amb
l’entorn. També en destaquem el manteniment i recuperació del paisatge o entorn,
sobretot de les seves rieres i fonts. L’aigua com l’element central del municipi. I per
últim, es va parlar molt de l’ús turístics i d’oci del l’entorn. Es creu convenient potenciar
una xarxa de camins i senders adaptats a la població per fer-ne un ús lúdics i alhora
que puguin ser un reclam turístic que serveixi per donar a conèixer aquest entorn
natural i rural que encara conserva Copons. Es veu el turisme rural com una
oportunitat per tenir una activitats econòmica sostenible amb el territori.
Dins dels aspectes negatius presentats, de la curta llista en ressaltarem la conservació
del paisatge per sobre de la indústria o la construcció, però es vol també un poble que
no sigui mort. Per tant, caldria buscar un equilibri.
Aquest primer exercici ens va servir per marcar les principals idees de futur del territori
de Copons detectant-ne les potencialitats de desenvolupament. Cal ressaltar que el
grup ha estat molt constructiu ja que hi ha hagut moltes idees i propostes en sentit
positiu i molt poques i clares sobre el que no esperen pel futur del territori.

Bloc 2: El paisatge i els valors naturals
Per treballar els models de gestió del territori en diferents aspectes, es van crear 2
grups de treball de 5 o 6 persones sobre un quadre de reflexió. Posteriorment es va
posar en comú i es va debatre sobre el camí que es vol seguir.
Els resultats del debat conjunt i les reflexions que cal tenir en compte són:
1) La gestió de la biomassa (boscos)
- Cal realitzar un Pla Integral de gestió de la Biomassa on hi treballin conjuntament els
propietaris, l’administració i l’empresa. Cal que hi hagi un “win-win” i que tothom hi
guanyi. Des de l’administració s’hauria de promoure o afavorir l’ús de la biomassa a
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través d’ajudes o convenis. Aquest Pla podria incloure altres municipis colindants a
Copons, ja que s’ha d’assegurar un quantitat de bosc ampli per tal que sigui rendible.
- Es demana impulsar iniciatives privades, públiques (plans d’ocupació o ramats de
neteja del bosc) o de voluntariat per a la neteja dels boscos.
- A través de crear un pla de gestió dels boscos els coponencs en trauríem el fet de
tenir el boscos nets i endreçats, la prevenció en el risc d’incendis i la possibilitat
d’obtenir una energia neta i potser més econòmica.
- La gestió dels boscos a través de la biomassa, pot ser molt profitós tant pels
propietaris com les empreses d’explotació o manteniment, afavorint l’ocupació en
aquest sector.
2) La gestió dels residus
- Es creu que actualment hi ha una bona gestió dels residus, i el fet que estiguin els
contenidors agrupats i no escampats pel poble és positiu. L’únic fet negatiu és per part
de la gent gran o que té dificultats de mobilitats. Potser es podria donar algun servei
d’ajuda a les persones grans a tirar la brossa.
- Caldria fer alguna campanya de sensibilització a la gent per tal de potenciar el
reciclatge i fer-ho correctament. Es detecta que a vegades es llencen deixalles allà on
no toca.
- Es podria tenir un servei de deixalleria un cop al mes per als productes especials o
contaminants.
- Afavorir la gestió dels residus orgànics per tal de fer adob. Què passa amb la
orgànica comunitària? Es vol saber la gestió que es fa i l’ús que es podria fer.
- Caldria vetllar per a la neteja dels contenidors ja que sovint generen moltes olors i a
l’estiu mosques.
- El que pot aportar a la gent del municipi una bona gestió dels residus i reciclatge és
la millora de l’entorn, adob per a ús privat i l’abaratiment de les taxes. Per tant, cal
afavorir una bona gestió i una bona sensibilització de la comunitat en favor del
reciclatge.
3) La gestió de les aigües
- Es creu que es podria optar per construir una depuradora ecològica, que tot i que
necessita de més espai que la resta, Copons té prou territori per poder tenir-la.
- Caldria tenir més control sobre l’abocament de purins incontrolats i l’ús de productes
tòxics per a l’agricultura. A Sant Pere quan plou l’aigua baixa amb molta bromera.
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S’hauria de generar un acord municipal entre ajuntament i veïns per tal de prohibir
algunes actuacions o usos en aquest sentit. A Sant Pere no poden veure aigua de
l’aixeta degut als nitrats existents.
- Es demana poder tenir anàlisis d’on ve l’aigua per tal d’assegurar o treballar per a la
qualitat de les aigües del riu. I així detectar mals usos.
- S’hauria de garantir un cabal mínim de les rieres. Actualment es creu que hi ha
privats que agafen aigua i es creu que s’hauria de controlar. En els horts s’hauria de
potenciar l’ús del gota a gota com a mecanisme de regadiu.
- El fet de tenir una bona gestió tant de l’aigua com de les aigües residuals, pot aportar
a la comunitat les fet de tenir una major qualitat de l’aigua, menys olor i un impacte
visual menor.
- A més a més, s’apunten algunes propostes per tal d’obtenir més beneficis
comunitaris tals com l’aprofitament de les aigües brutes (p.ex. de la rentadora) o
l’aprofitament de les aigües pluvials de forma comunitària. Des de l’Ajuntament cal fer
una campanya de sensibilització en la reutilització de les aigües grises i pluvials.
4) La gestió de la fauna
- Es comenta que no es té gaire coneixement sobre la fauna existent al territori, ni
quina és la fauna autòctona. Potser es podria realitzar algun estudi al respecte.
- El que si que es té clar es que caldria tenir un control sobre la cadena tròfica,
afavorint o protegint algunes espècies contra les espècies invasores.
- Es detecta que hi ha molt porc senglar (tot i que no es considera un problema) i pocs
conills. Es creu que pot ser degut a causa que hi ha animals que mengen tòxics i es
moren.
- Amb una bona gestió de la fauna en traiem tenir un entorn equilibrat i l’obtenció de
productes provinent dels animals, com per exemple, la mel. A més, pagesos i caçadors
en poden treure profit i treballar per a obtenir aquest equilibri que es desitja.
Bloc 3: L’ús del territori i les activitat
En aquest apartat es va voler treballar els models d’ús i activitats econòmiques
desitjables per al territori, tenint en compte la sostenibilitat i els valors que poden
aportar a la comunitat.
Es van treballar per separat les següents activitats:
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1) L’agricultura:
- Des dels dos grups s’aposta per un model d’agricultura ecològica, tant pel que fa als
camps de cereals extensiu existents com als horts. Caldria reconduir l’agricultura cap a
explotacions ecològiques, potser afavorint-les amb ajudes.
- S’han detectat cases de modificacions topogràfiques importants per a la creació de
grans extensions de conreu. Es creu que seria més responsable afavorir explotacions
petites que fomentessin un model d’agricultura ecològica. Però és difícil d’aconseguir
ja que caldria conscienciar tant als agricultors com als propietaris dels camps.
- El model a afavorir seria el d’una agricultura a petita escala o de proximitat que
busqués més la qualitat que la quantitat. Es creu que la clientela cada cop està més
sensibilitzada en aquest sentit i busca aquesta garantia de producte ecològic o de
proximitat. Pot ser un model de futur sostenible davant la demanda creixent.
- Els pros que oferiria el tenir un model d’agricultura a petita escala és que es podria
potenciar o crear una denominació d’origen o marca Copons. Un segell que podria
donar un valor afegit al producte. I a partir del producte de qualitat es podria començar
a treballar en l’elaboració o transformació dels productes per tal de tenir una diversitat
de productes a oferir. Tot això pot crear ocupació al municipi.
- Una proposta que s’apunta per tal d’afavorir a la comunitat seria el d’aprofitar els
sobrants dels horts de Copons creant una cooperativa o negoci o bé optant per la
solidaritat i donar els sobrants. Es podria valorar com gestionar aquests sobrants de la
millor manera.
- Una altra proposta que sorgeix en el debat és el de crear un projecte de recuperació
dels marges i terrasses que configuren el paisatge de Copons amb explotacions
ecològiques tals com vinyes, herbes remeieres o medicinals,... (s’anomena una
experiència a través de l’explotació del safrà).
2) La ramaderia:
- Es considera que la ramaderia a gran escala sol ser problemàtica pels temes de
purins, tot i que dins del municipi no hi ha activitat ramadera important. Assegurar-se
obtenir explotacions respectuoses amb el medi ambient. Es considera que seria més
favorable afavorir una ramaderia responsable tal com es demana amb l’agricultura.
- S’hauria d’afavorir una ramaderia a petita escala que ajudes a la transformació en
productes finals artesans, tals com formatges, cerveses,....
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- Es podria afavorir el tenir els animals com a complements dels horts. Per exemple,
aviram per obtenir ous. O tenir ramats de cabres per a neteja forestal i que es pogués
obtenir llet per a fer formatges.
3) El turisme i l’esport:
- Ambdós grups s’aposta per un model de turisme familiar o rural que fos respectuós
amb l’entorn. El turisme es creu que es una activitats que a Copons no està
desenvolupada però que té molt de recorregut ja que s’està en un lloc ben comunicat i
privilegiat.
- El turisme es podria lligar al model d’agricultura i productes ecològics, buscant la
ruralitat, la qualitat i la proximitat. Es creu que pot tenir molt de recorregut.
- No s’està en contra de l’esport de motor, però si que hauria de ser controlat ja que fa
molt de soroll. Es considera que les motos de trial són els que mantenen els camins i
senders (les d’enduro són les que destrossen).
- Com a activitat turística es creu que es podria potenciar l’esport de natura lligada al
senderisme i a la Btt.

Des de l’Ajuntament s’haurien de promoure rutes, circuits,

arreglar camins entorn el patrimoni dels molins o les fonts.
- També es creu que una activitat d’hípica podria ser una activitat interessant.
- A Copons hi ha una manca d’allotjament rural. Com que a nivell privat no hi ha
aquesta iniciativa potser es podria fer a nivell municipal. Es podria habilitar una zona
de caravaning que necessita una inversió mínima i és un tipus de turista interessant
pel municipi ja que són molt responsables amb el medi o bé arranjar algun espai en
desús com a alberg (antiga escola si es trasllada a la rectoria). També es podria
treballar en una Borsa d’habitatge d’ús turístic de les cases que estan buides (tipus
AIRB&B) que es gestionés a través d’una web comuna de Copons.
- Amb el turisme, el bar de Copons podria tenir més massa de clients i ser més
rendible. S’asseguraria tenir l’establiment obert i sense tants canvis de gerencia.
- Caldria vincular des del municipi de Copons rutes amb el Camí de Sant Jaume i
Camí Ignasià i GR’s existents ja que tenen un reconeixement que pot portar gent al
municipi.
- Crear un turisme vinculat a l’aigua (turisme d’aigua) a través del gorgs i salts d’aigua
existents entre les dues rieres. Caldria netejar alguns espais i adaptar-los o fer-los
accessibles tant a la població com als visitants.
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4) La producció d’energia:
- Tal i com s’ha apuntat en el bloc anterior la producció d’energia a través de la
biomassa es veu com a una bona opció a treballar des del municipi de Copons.
- Es creu que caldria promocionar l’eficiència energètica en les cases.
- Pel que fa a la energia eòlica o solar no s’aposta per una producció massiva, però si
que es podria afavorir la producció d’aquesta energia per a l’autoconsum o consum
comunitari.
Aquestes han estat les principals reflexions que es van apuntar pel que fa les activitats
econòmiques d’explotació del territori donant uns models molt clars i unes propostes
d’actuació concretes. Cal dir, que tots els presents van estar molt en consonància cap
el model de Copons hauria de tenir, per tant, no hi ha hagut desavinences. Han estat
moltes propostes constructives i durant el debat s’ha mostrat un interès en continuar
treballant en aquest sentit

Bloc 4: Mobilitat i salut
En aquest últim bloc per manca de temps, es va treballar bàsicament en la mobilitat
(tot i que la salut es va tocar indirectament quan es va parlar de la xarxa de camins i
senders).
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Es van distingir tres tipologies de mobilitats que es van posar sobre la taula i a les que
es van arribar a les següents conclusions:
- Pel que fa a la xarxa de camins i senders, es creu que seria molt interessant el de
crear una ruta que connecti el poble sense cotxe, per exemple, cap a Jorba. Un camí
que es pogués fer en btt o caminant amb seguretat (no pas de cotxes). No cal que
s’arreglin molt els camins, simplement compactant-los i senyalitzant-los.
- Pel que fa a la mobilitat dins del nucli, s’apunta que caldria millorar algun trajecte
dins del poble per a fer-lo accessible per a les persones amb dificultats de mobilitat. Es
valora molt positivament l’aposta que es va fer de treure els cotxes del poble i l’actual
ús dels pàrquings. Es considera que cal tenir els terres dels carrers més macos, no
cimentar-los sinó empedrar-los per tal d’embellir-los. Un dels camins o ruta que creuen
que cal netejar i habilitar correctament per a totes les persones és el camí dels molins
fins a la roquera, que ara no està en bones condicions. Es creu que es podria treballar
comunitàriament per embellir el poble, per exemple, promovent que la gent posi flors
als balcons i que es treballés en el projecte de “Poble Florit”. Pot crear un ambient molt
maco per afavorir la mobilitat a peu pel nucli, sobretot, dels visitants. Tenir un nucli
maco pot augmentar el sentiment de pertinença i d’orgull de poble, a part de renom per
la seva excepcionalitat.
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- Per últim, pel que fa a la xarxa viària, es considera que els horaris del transport
públic són horribles i que el servei és deficitari. Com que el servei públic no depèn de
nosaltres i actualment no es creu que es pugui arreglar aquest problemàtica, s’aposta
per crear projectes que puguin ajudar a solucionar aquesta problemàtica. Les
propostes que sorgeixen són:
1) Crear una xarxa de mobilitat de Copons que s’aprofitin els cotxes que van sols i
s’aposti pel transport col·lectiu. Es podria crear el projecte de “Cotxe Solidari” amb una
normativa, carnet i assegurança. Sovint es porten menors i molta gent té por que això
els suposi un problema. Estudiar si hi hauria la possibilitat de tenir una assegurança
comuna que cobris el projecte.
2) Un Servei de Taxi compartit per exemple per anar al mercat. Projecte “Anem a
mercat”. Es podria parlar amb el Ricard i fer un horari de sortida i de tornada i
compartir despeses. També es podria fer per anar al metge. Potser des de
l’Ajuntament es podria la gestió d’agrupar a les persones i demanar el servei.

12
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Difusió Fòrum 2. El nucli urbà i el patrimoni ( cartell
+ banner )
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Informe Fòrum 2. El nucli urbà i el patrimoni

FÒRUM 2. ELS NUCLIS I EL PATRIMONI
Sessió de treball oberta del POUM de Copons
Copons. 30 d’abril de 2016

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la realització del Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Copons, el passat 30 d’abril es va fer la
segona sessió de treball oberta a la ciutadania a la Sala Polivalent de Copons.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:






Presentar el projecte del POUM
Reflexionar entorn els nuclis de població i els valors patrimonials de futur.
Adaptar les dinàmiques i reflexions al públic per obtenir les expectatives de
desenvolupament del municipi.

En la sessió participativa hi van ser presents un total de 12 persones durant les tres
hores que va durar el fòrum.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió tenia ben diferenciades quatre grans línies de debat o reflexió:
-

Expectatives de futur de Copons.

-

El patrimoni arquitectònic.

-

L’espai públic.

-

El Model de Poble.

Es va iniciar la sessió amb una pluja d’idees sobre les expectatives de futur del
municipi ampliant el màxim les seves reflexions sobre què si i que no esperem del
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model de creixement del nostre municipi. Es diferenciaven les idees sobre el que
agradaria conservar i el que es canviaria o milloraria, per poder diferenciar els
aspectes que valoren positivament i negativament del creixement del municipi.
A continuació se’ls va facilitar un quadre de treball on es treballaven els quatre
elements essencials per a la gestió del patrimoni arquitectònic existent en grups de
treball reduïts. Es van marcar les reflexions entorn els nuclis de població, els elements
patrimonials catalogats o no, la protecció del patrimoni i l’ús i valor del patrimoni
existent. D’aquests temes es va debatre quina ha de ser la seva gestió per tal d’obtenir
la màxima sostenibilitat, valor i progrés per la comunitat.
A continuació, després de la pausa-cafè, es va iniciar el procés de reflexió conjunta
entorn l’espai públic. En un quadre es va voler valorar el model de futur i pros i contres
dels usos actuals de l’espai públic i de les millores o mancances existents com:
mobiliari, enjardinament, neteja, accessibilitat o mobilitat en els nuclis.
I per últim, es va debatre obertament sobre la mobilitat en el model de poble i el futur
creixement d’aquests. A partir de l’expectativa de creixement en 20 anys, se’ls
demanava als participants que opinessin sobre com i on s’ha de créixer, que es pot fer
per afavorir aquest creixement i quin tipus d’habitatge s’ha de promoure.

3. RESULTATS

Per presentar els resultats s’utilitzarà una sistemàtica que permet donar una major
coherència a les idees i reflexions sorgides de la sessió. En primer lloc, es fa un bloc
d’anàlisi de les diverses idees sorgides arran de la pluja d’idees d’expectatives de
futur. En un segon bloc, a partir del quadre del catàleg de patrimoni arquitectònic
s’analitzen els diversos elements recollits ens les reflexions sobre la seva gestió. I un
tercer bloc, es planteja el debat sorgit a partir dels usos i mancances o accions de
millora de l’espai públic. I per últim, un quart bloc amb les propostes sorgides per part
del grup sobre el model de poble i sobre el creixement d’aquest, es reflexiona
conjuntament sobre el com, on i qui ha de promoure i ocupar aquest nou habitatge que
doni el creixement desitjat al municipi.
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Bloc 1: Expectatives de futur
En aquest primer bloc, de forma individual havien de fer una pluja d’idees sobre els
aspectes de creixement i model de futur poble a partir de la pregunta “D’aquí 20 anys,
quants habitants ha de tenir Copons? Quin model de poble ens imaginem?”
Un cop realitzada la pluja d'idees es van anar penjant a la paret agrupant-les per
temàtiques i identificant aquet model de futur de municipi. També es van anar
aprofundint en les diferents problemàtiques debatent-les entre tots a mesura que es
penjaven.
Com a aspectes que si que esperarien que ofereixi el municipi en un futur hi ha:
-

Creixement integrat o microurbanisme. Es vol créixer una mica als espais que
ho permeten (zona castell). Mantenir la idiosincràsia de cada nucli existent, en
cas que sigui necessari ampliar-ne algun. Conservar l’estil i estètica de les
construccions actuals, mantenir el bon gust. (6)

-

Creixement moderat i que asseguri els serveis bàsics a la població. Que creixi
a poc a poc. Mantenir l’identitat com a nucli. (3)

-

Millorar les comunicacions entre el nucli principal i cada un dels altres per tal
que siguin idonis. Millorat el camí cap a Sant Pere. Ampliar la carretera i els
ponts que van cap al camp de futbol. (3)

-

Volem més gent a les cases que actualment ja tenim. Que els habitatges buits
puguin ser habitats. (2)

-

Volem els carrers arreglats. El mobiliari urbà ben complert. (2)

-

Donar resposta a dues tipologies d’habitatge específica per a gent gran i
parelles joves, que sovint tenen recursos més limitats, i que actualment no
existeix (1).

-

Volem uns serveis mínims: forn, botigueta, escola, bar, metge,... (1)

-

Volem zones esportives i d’oci. (1)

-

Caldria un ajut per a la conservació i millora de les façanes. (1)

-

Promoure habitatges amb tallers artesanals als seus baixos. (1)

-

Més obertura a l’exterior. (1)

-

L’Escola nova podria portar més gent i caldrien més habitatges. (1)

-

Fer arribar a Sant Pere tots els serveis bàsics. Es debat si es tenen o no. En tot
cas caldria veure si existeix clavegueram i si hi ha depuradora. (1)

-

Volem wifi. (1)
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Com a aspectes que no esperarien del futur del municipi es proposen les següents
idees:
-

No volem urbanitzacions. Val la pena mantenir els nuclis existents i no crear-ne
de nous. No volem gent de cap de setmana. (3)

-

La situació actual dels habitatge: estat, accessibilitat,... on molts d’ells estan
poc preparats pels requeriments i necessitats actuals. (1)

-

No volem nuclis fantasmes. (1)

-

No volem destruir les rieres i l’entorn, cal integrar-ho l’ urbanisme del municipi.
(1)

-

No es volen naus industrials. (1)

-

No volem cotxes. (1)

-

No volem creixement especulatiu. (1)

-

No vull que el pobli vagi a menys. (1)

Dins dels aspectes positius presentats, els assistents van oferir un gran ventall del que
esperaven que fos el creixement futur de Copons, on tots van estar molt d’acord i van
estar molt en la mateixa línia de discurs.
En ressaltem com a idees força ja que van estar comentades per varis assistents el fet
d’afavorir el creixement integrat en el municipi i un creixement moderat de la població.
Es considera que cal créixer però mantenint tant l’estil arquitectònic del municipi i les
cases com la identitat i sentit de poble. També en destaquem la millora de les
comunicacions amb els altres nuclis que puguin afavorir la seva proximitat i integració
en la dinàmica del municipi. I per últim, es creu convenient assegurar el manteniment
d’uns serveis bàsics que sonin cobertura a tota la població i l’adequació de l’espai
públic i els nous usos que puguin sorgir amb el creixement del municipi.
Dins dels aspectes negatius presentats, de la curta llista en ressaltarem el fet que no
es volen urbanitzacions ni especulacions en el municipi. Es creu que actualment hi ha
mancances d’habitatges en condicions per poder oferir a dos sector específics de la
població: gent gran i joves.
Aquest primer exercici ens va servir per marcar les principals idees de creixement de
Copons detectant-ne el camí cap on s’ha de dirigir aquest creixement. Cal ressaltar
que el grup ha estat molt constructiu ja que hi ha hagut moltes idees i propostes en
sentit positiu i molt poques i clares sobre el que no esperen pel futur dels nuclis i la
seva població.
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Bloc 2: El patrimoni arquitectònic
Per treballar en la gestió del patrimoni en diferents aspectes, es van crear 2 grups de
treball de 5 o 6 persones sobre un quadre de reflexió. Posteriorment es va posar en
comú i es va debatre sobre el camí que es vol seguir.
Els resultats del debat conjunt i les reflexions que cal tenir en compte són:
1) Els nuclis
- El patrimoni arquitectònic de Copons es ric i alhora molt desconegut. Es creu que
s’hauria de gestionar el patrimoni i dotar-lo de valor o rellevància a través d’activitats,
events o festivals per tal d’atreure gent i fer-li descobrir el municipi sempre buscant una
qualitat.
- L’atracció de visitants a través del patrimoni pot ajudar a fer-lo sostenible i alhora que
de les pedres se’n tregui un profit que pugui donar riquesa a la població. El model de
desenvolupament turístic podria anar molt lligat al patrimoni existent.

2) Els elements patrimonials catalogats
En aquest apartat se’ls va facilitar el llistat d’elements patrimonials catalogats i al
repassar-los van considerar que caldria actualitzar-ho ja que per exemple Cal Mestre
es va reformar tota la casa i es va conservar només el portal. També es va veure la
llarga llista d’elements patrimonials existents i que sovint no en som conscients del que
existeix. Potser no faria falta conservar-ho tot, però si prioritzar el manteniment
d’alguns elements representatius i identitaris del municipi. Caldria un treball més de
fons en aquest inventari patrimonial.
Pel que fa a les cases es consideren que el conjunt podria ser considerat patrimonial
fent que les cases conservin els seus exteriors donant-li el valor actual, però facilitar
que l’interior de les cases es puguin adaptar a les necessitats actuals.
Un dels principals elements a recuperar i catalogar es la Fàbrica. Al voltant d’aquest
element patrimonial es va crear un debat sobre els usos que se li podrien donar i el fet
que podria ser un pol d’atracció de visitants vinculant l’edifici en un projecte de
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desenvolupament de municipi, com podria ser: els artistes, la cultura ecològica o
agroalimentària. Es podria combinar allotjament + formació + innovació en aquest
espai.
3) La protecció del patrimoni
Cal actualitzar les normatives existents per respectar el patrimoni i l’entorn del poble
marcant un mateix nivell d’intervenció patrimonial. Però després caldria fer-les complir.
Cal un marc normatiu que acoti materials i proporcions d’obertures. Permetre façanes
de pedra i també amb acabats arrebossats. Promoure les cobertes amb teulada
voladissa. Permetre interiors més moderns.
Queda clar doncs que des del consistori cal tenir una normativa ben treballada i que es
faci complir, tot i que cal adaptar-la en cada cas.
4) El valor del patrimoni
Del patrimoni se l’ha de conservar, però se li ha de donar un ús o benefici per a la
comunitat.
En un dels grups de treball es parla que del patrimoni se’n pot treure benefici amb
l’ampliació d’ofertes d’esdeveniments i activitats vinculades a aquest patrimoni i
donant-li la qualitat adient per dotar-lo de valor.
En l’altre grup de treball es parla més de la creació de rutes turístiques o guiades per
explicar aquest patrimoni del municipi i que li doni la rellevància als elements
patrimonials més interessants i especials del municipi, els que expliquen el passat,
present i futur d’aquest. Vincular el patrimoni amb la natura a través del senderisme i la
btt.
També es parlar, que a través del turisme o la vinguda de visitants atrets pel patrimoni
del municipi i la seva història, es podrien promoure activitats d’art o artesanals i
l’obertura de tendes als baixos per exposar i vendre aquest tipus d’elements artesanals
específics. Pot ser un complement pels habitants de Copons tenir aquestes espais de
venda i oferir possibilitats de creació de negoci entre els més joves.
En resum, el debat sobre aquests quatre punts a tractar sobre el patrimoni, es creu
que el patrimoni és l’element d’interès per a l’atracció de gent, que pot crear interès i
promoció exterior del municipi i alhora dotar-lo de noves activitats. Una oportunitat de
desenvolupament pel municipi a través de promoure l’obertura d’art i artesania als
baixos de les cases.
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L’element patrimonial de la Fàbrica, és el que veuen que pot ser central pel
desenvolupament d’un projecte integral: vivenda, ús social i/o botiga i lligat en
projectes musicals, escola d’arts i oficis, escriptors i artistes, valors artesanals o
robòtica. Es dóna com a exemple el Centre d’Art i Natura de Farrera (Pallars Sobirà)
www.farreracan.cat.
Cal tenir a disposició de tothom una bona informació patrimonial i dels serveis
existents per tal que es vinculin i tothom en pugui treure profit. El bar hauria de fer una
feina de vinculació del patrimoni i el seu negoci per tal d’assegurar que els visitants
acabessin consumint al bar.

Bloc 3: L’espai públic
En aquest apartat es va voler treballar els usos dels espais públics, entenent-lo com el
conjunt de carrers, places, parcs i camins i la detecció de necessitats de millora
d’aquest espai públic tenint en compte el mobiliari, l’enjardinament, la neteja,
l’accessibilitat,...
Els elements més destacats en el debat sorgit a partir dels usos i necessitats de
millora de l’espai públic van ser:
- L’ampliació o utilització d’altres espais del municipi per a fer festes majors, concerts i
activitats, espais com el pla de missa, el poliesportiu,... i no només a la plaça.
- També es podrien crear esdeveniments i activitats aprofitant el conjunt patrimonial
del municipi, amb diferents formats segons l’espai que es vulgui fer.
- Cal ampliar les zones per caminar, sobretot pels voltants del poble. Per exemple cap
al camp de futbol i cap a la carretera de Veciana, zones molt concorregudes. Finalitzar
el projecte del corredor verd com a zona d’oci.
- Fer de la zona del camp de futbol una zona de descans amb bancs per seure i font,
(xiringuito a l’estiu seria ja demanar molt). De la sessió anterior es recupera la idea
sorgida de fer o habilitar una zona de caravàning o càmping en la zona del camp de
futbol.
- També es creu que es podria posar bancs en alguns espais de descans com a la
Font de la Bona Mossa.
- Pel que fa als carrers, es creu necessari la renovació del pavimentat dels carrers.
Actualment per cada avaria o nova instal·lació requereix arrancar o fer rases. Es
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podria canviar per un sistema d’adoquinat que donés una visió més arreglada i acord
amb les voreres de pedra que agraden.
- S’apunta que seria bo el soterrament de les instal·lacions elèctriques i telefòniques
alhora que es vagin canviant els mateixos carrers. També es pot fer extensiu en els
altres nuclis de població (Sant Pere i Roquera).
- Es creu oportú continuar amb el mateix sistema d’aparcaments centralitzats i amb la
prohibició de l’aparcament als carrers.
- Es debat que potser seria interessant posar senyalitzacions o tacs (badens) per a la
moderació de la velocitat en algun carrer i a la roquera (camí del cementiri) que en
alguns casos es va molt ràpid.
- Un debat interessant que va finalitzar el debat en aquest apartat va ser entorn
l’accessibilitat en casos d’emergència al centre del nucli (per exemple, s’explica el cas
dels bombers). Davant d’això es proposen dues actuacions que es podrien tenir en
compte: posar un hidrant al parquing de la Font del reiet i crear un punt d’accés al
poble pel camí de la nau municipal a cal reiet per darrera la riera, tenint-lo arreglat per
a ús dels vianants i si fos necessari que els bombers o ambulàncies hi poguessin
accedir.
Bloc 4: El Model de poble
En aquest últim bloc es va voler debatre sobre els habitants que ha de tenir Copons
d’aquí 20 anys i quin model de poble hem de desenvolupar s’hi s’ha de créixer.
D’entrada ambdós grups van coincidir en que s’havia de créixer. Mentre uns
comentaven que seria interessant augmentar entre 10 i 15 famílies,

l’altre deien

d’arribar a créixer per dos (uns 600 hab.). Per tant, hi ha un cert desacord en la
intensitat de creixement.
Alhora de plantejar per on s’ha de créixer com a municipi d’entrada es va acordar que
no es vol un poble dormitori ni la creació d’una urbanització a l’extraradi que visques a
part de la vida del municipi. S’hi s’ha de créixer, ha de ser adjunt al nucli ja existent.
En el debat es va acordar l’afavoriment del creixement per aquest ordre:
1. Condicionar les cases existents que estan buides en pisos de lloguer o facilitar
d’alguna manera l’aprofitament com a habitatge d’aquestes vivendes o edificis
existents.
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2. Potenciar alguna zona adjunta al nucli com per exemple:
- Zona del castell
- Zona de l’aparcament de cal reiet fins els horts de Cal Clotet o del Pou a la nau de
brodats
- Zona de davant la Roquera
Pel que fa al tipus d’habitatge que s’ha de construir, es comenta que s’hauria de limitar
a un tipus d’habitatge escaient a la resta de les edificacions que actualment hi ha:
cases unifamiliars de planta baixa, dos pisos i golfes. No es volen edificacions de blocs
de pisos. Cal mantenir l’alçada de l’entorn i mantenir una estètica comuna al poble.
Pel que fa a qui ha d’ocupar aquest nou habitatge, es considera prioritari que sigui
habitatge per a famílies que vulguin venir a l’escola o oferir habitatges per artesans
que vulguin tenir taller o agricultors que vulguin treballar els horts i fer venda directa.
Cal explicar els valors del poble per tal d’atreure gent que vingui a viure al poble atreta
per un tipus d’estil de vida. Per exemple, gent que vulgui fer un canvi de vida i viure
d’altra manera que a les ciutats (en Salvador ens explica el seu cas).

El que dóna identitat al poble actual és sobretot l’estil de vida que es pot dur, l’estil de
les cases del segle XVII-XVIII o estructura medieval dels seus carrers i el fet de
pertànyer a una comunitat d’un poble.
Cal una normativa específica sobre l’estil d’aquesta identitat que li configuren les cases
i l’estructura del nucli, però no només això dóna identitat al model de poble actual. Cal
lluitar per mantenir uns serveis bàsics i almenys una botiga en el municipi i una
comunitat activa, implicada i dinàmica. Només es podrà fer si hi ha un tipus de gent
que ve al poble a viure amb ganes de viure’l en el seu conjunt.
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FÒRUM 3. ELS SERVEIS I ELS EQUIPAMENTS
Sessió de treball oberta del POUM de Copons
Copons. 21 de maig de 2016

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a la realització del Pla d’Organització
Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Copons, el passat 21 de maig es va fer
la sessió de treball oberta a la ciutadania a la Sala Polivalent de Copons.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:






Explicar i emmarcar el procés del POUM de Copons – Fem Copons.
Reflexionar sobre els serveis i equipaments existents als municipi.
Adaptar les dinàmiques i reflexions al públic per obtenir les expectatives de
desenvolupament del municipi.

En la sessió participativa hi van ser presents un total de 9 persones durant les tres
hores que va durar el fòrum.
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de
treball.

2. METODOLOGIA

La sessió tenia ben diferenciades quatre grans línies de debat o reflexió:
-

Expectatives de futur de Copons en matèria de serveis equipaments.

-

El serveis.

-

Els equipaments.

-

Les activitats i les entitats.

En aquesta sessió, pel retard de l’arribada de participants, no es va iniciar la sessió
amb la, ja tradicional, pluja d’idees sobre les expectatives de futur del municipi
ampliant el màxim les seves reflexions sobre què si i que no esperem dels serveis i
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equipaments del municipi. Es diferenciaven les idees sobre el que agradaria conservar
i el que es canviaria o milloraria, per poder diferenciar els aspectes que valoren
positivament i negativament sobre els equipaments i serveis del municipi.
A continuació se’ls va facilitar un quadre de treball on es treballava els serveis
disponibles al territori en grups un sol grup de treball. Es van marcar les reflexions
entorn la gestió dels serveis bàsics, la valoració d’altres serveis necessaris i la gestió
de nous serveis. D’aquests temes es va debatre quina ha de ser la seva gestió per tal
d’obtenir la màxima sostenibilitat, valor i progrés per la comunitat.
A continuació, després de la pausa-cafè, es va iniciar el procés de reflexió conjunta
entorn els equipaments municipals. En un quadre es va voler valorar els equipaments
actuals, usos i activitats, i els possibles equipaments de futur.
I per últim, es va debatre sobre les activitats i calendari festiu existent al municipi i de
la millora dels espais de participació de la ciutadania, que tot i que poc tenia a veure
amb el planejament urbanístic, si que era d’interès per a impulsar projectes en els
equipaments i els seus usos per part de la ciutadania i les entitats.

3. RESULTATS

Per presentar els resultats s’utilitzarà una sistemàtica que permet donar una major
coherència a les idees i reflexions sorgides de la sessió. En primer lloc, a partir del
quadre dels serveis s’analitzen els diversos elements recollits ens les reflexions sobre
la seva gestió i les necessitats futures. I un segon bloc, es planteja el debat sorgit a
partir dels equipaments, dels seus usos i possibilitats de millora per a la ciutadania. I
per últim, un tercer bloc amb el debat sobre el calendari festiu i d’activitats i els espais
de participació existents que donen vida a aquests equipaments.
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Bloc 1: El serveis
En un sol grup de treball es van posar a debat els principals serveis bàsics existents al
municipi, tal com: la mobilitat, els subministraments, l’educació, la cultura, l’esport, el
comerç, la salut, l’atenció a les persones i l’atenció al ciutadà.
Els resultats del debat conjunt i les reflexions que cal tenir en compte sobre els serveis
existents són:
-

Pel que fa a la salut, el servei del CAP. Es comenta que en el servei d’atenció
mèdica que actualment es presta existeix molt poca privacitat. Des de la sala
d’espera se sent tota la conversa entre metge i pacient. Caldria condicionar
l’espai per tal que aquest dret bàsic es complís. També caldria treballar en la
millora de l’accessibilitat ja que l’actual edifici té mancances en aquest sentit.

-

Un servei de farmaciola. Es comenta que ja s’havia estat mirant i que per
manca d’un local que complís la normativa no es va poder tenir el servei. Tot i
així, 1 cop per setmana (divendres) pugen de Jorba els medicaments. Es creu
que seria adient buscar un local per poder tenir aquest servei, sobretot,
pensant per la gent gran amb poca mobilitat.

-

Pel que fa l’educació, es comenta que hi ha un projecte nou per arranjar la
rectoria i posar-hi l’escola que actualment està en fase d’ampliació ja que es
necessita una tercer professor i per tant, una sala escolar més. Per tant, l’actual
escola no ho podrà assumir i han de buscar un lloc provisional per instal·lar
aquesta tercera línia.

-

Dins del servei d’educació, també es parla de la intenció de crear una llar
d’infants rural que anirà integrada a l’escola i que s’incorporarà a la rectoria.
Actualment hi ha demanda de llar d’infants per demografia i per tant es lluitarà
per crear però actualment no disposen d’un local per poder-ho fer.

-

Pel que fa al servei d’antena comunitària, tot i que hi va haver un canvi de
proveïdor del manteniment i que ha millorat el servei, en alguns casos encara
hi ha deficiències. També es parla del servei de telefonia mòbil que actualment
tenen molt poques opcions de mercat ja que per manca de cobertura només
tens les opcions de telefònica i vodafone. Es creu que creen una mica de
monopoli i la gent de Copons té poques opcions per triar. Actualment hi ha gent
treballant des de casa i els joves necessiten tenir accés a les noves tecnologies
i per tant, seria interessant poder ampliar el ventall d’ofertes i serveis amb
altres empreses.
3

-

També es parla de la instal·lació de la fibra òptica i de les problemàtiques
existents ja que s’hauria de preveure. Un cop en aquest debat, es parla de
l’excés de fils a les façanes i del seu pas entre carrer. Es creu convenient que
existís una regulació municipal i que es mirés la viabilitat de tenir els cablejats
soterrats per no interferir tant en el paisatge urbà i que simplifiques la seva
instal·lació.

-

Pel que fa a l’atenció a les persones, es comenta que bàsicament s’utilitza per
a la gent gran i que actualment hi ha a disposició de Copons una treballadora
social dedicada 2h setmanals i que es reparteix en 7 municipis. Actualment hi
ha falta de recursos per ampliar el servei que es considera escàs. Potser es
podria introduir una gestió segons demanda ja que hi ha anys que per volum de
persones a atendre no hi ha proutes hores i en canvi, altres anys amb menys
persones a atendre i que per tant no es necessitaria tanta dedicació de
personal.
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-

Una cosa que preocupa força a la ciutadania és el comerç. Actualment només
hi ha l’”estanc” que ofereix els productes bàsics i que va prou bé pel dia a dia.
Tot i així, es comenta que en breu tancarà per jubilació i que per tant, caldria
treballar en la regeneració per tal que una altra persona pogués muntar un
negoci. S’apunta que en principi el local va separat de la casa i que
possiblement el podrien llogar per a crear un nou negoci. Caldria promoure que
algú del poble es poses al capdavant i treballar en el projecte de “Reempresa”
per assegurar el relleu generacional del negoci. S’apunta que en algun altre
municipi, com Rubió, tenen un servei de furgoneta que porta la gent al mercat a
comprar. No disposar d’aquest servei es considera una important pèrdua de
qualitat de vida del municipi.

-

Per últim, es posa sobre la taula el fet de com és que a Copons no funcionin de
forma constant altres serveis relacionats amb el comerç i turisme com és el
restaurant de Cal Saul o fins i tot el bar de la piscina. Ja se sap que són
negocis d’iniciativa privada, però potser es podria assegurar o promoure des
de l’ajuntament que funcionessin ja que seria punts necessaris per a l’atracció
de visitants i tenir més serveis comercials al municipi, i alhora més activitats
econòmica i més vida al poble.

Bloc 3: Els equipaments
En aquest apartat es va voler treballar en els usos i l’estat dels equipaments
municipals actuals, que són: La sala polivalent, el poliesportiu, la piscina, el bar, la
barraca, l’escola, la rectoria, l’Ajuntament, el Camp de Futbol, el cementiri i el
magatzem municipal.
Anant equipament per equipament es van apuntar les següents reflexions:
-

Pel que fa a la sala polivalent, és un espai amb molt poca funcionalitat i del
qual no es pot fer un bon ús. Hi ha una sala molt gran, que per coses de petit
format no va bé i per coses de gran format queda petita. A més a més, no té
escenari i cal col·locar-lo, fent que es perdi mitja sala. A més a més, el bar de
dalt no es fa servir com a tal i actualment funciona com a menjador escolar
provisional. La sala petita té molt mala sonorització i quan ets més de 7 o 8
persones quasi no s’hi pot estar, però és la única sala que s’utilitza per quasi
tot. Els vestuaris i dutxes no s’han fet servir mai, i és un espai de la sala
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polivalent que es perd també. Potser es podria repensar els usos i repensar si
dins l’actual estructura de l’edifici es podrien fer algunes actuacions per a
millorar la seva funcionalitat.
-

Pel que fa al bar de la piscina, hi ha mol mala sonoritat. Caldria fer un estudi i
intervenció per posar absorbents del so. Quan hi ha molt gent no s’està gent a
gust i és un espai de trobada important del municipi.

-

Pel que fa a la piscina, es comenta que caldria posar algun element o tancat
per tal que des del bar no es pogués veure la piscina. Actualment hi ha pares
que des del bar controlen el fills i també es considera que falta privacitat ja que
qualsevol persona del bar pot observar la gent de la piscina.

-

Pel que fa a la Barraca, actualment és un edifici tancat i sense ús. Es creu que
es podria fer un procés participatiu per tal de decidir entre tots que fer-hi. Però
es recorda que la Barraca era un lloc ideal per a fer activitats de petit i mig
format i les reunions de les entitats. Això, l’actual sala polivalent no ho permet
per la seva poca funcionalitat dels espais i potser la Barraca podria ser l’espai
adient. Però primer de tot cal arreglar-la i per tant, no hi ha cap espai que pugui
donar aquesta necessitat d’ús per a les entitats i activitats de mig i petit format.

-

Pel que fa al Camp de futbol, es considera que com a tal està en desús i que
no hi ha tampoc equip de futbol o futbolistes per jugar-hi. Per tant, es podria
replantejar aquell espai i donar-li altres funcionalitats. Es parla que potser seria
un bon lloc per establir una zona de caravàning ja que hi ha els vestuaris
(actualment en desús o s’utilitzen com a magatzem) i un espai adient per a
poder fer-ho. Podria ser un projecte a tenir present en aquest ubicació. Ja hi ha
alguns municipis que en disposen i potser aquest espai seria adient, ja que al
municipi no hi ha cap allotjament.

-

Per últim, es posa sobre la taula l’ús dels pàrquings. L’actual sistema
d’aparcament en zones condicionades i fora dels carrers està molt implantat i
és un sistema volgut per la població. Tenint en compte que es demana
continuar així, potser seria interessant resoldre l’ús públic dels terrenys per tal
d’habilitar-ho com a vial públic. També es parla de la zona de l’era del reiet que
és un espai que caldria transformar i que en el POUM potser s’hauria de
reflectir aquesta voluntat i el fet d’incorporar un accés al pàrquing del reiet per
l’altre costat del recinte, fet que suposaria donar un altre punt d’entrada i sortida
més fàcil pels vehicles.
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Com a reflexió final es comenta que hi ha molts equipaments municipals però molts
en desús per la necessitat de rehabilitació, per exemple, la rectoria, la barraca, el
camp de futbol, el jutjat de pau o arxiu,.... A l’hora de valorar el futur, es considera
que abans de convertir altres edificis en equipaments municipals, s’hauria de
valorar les instal·lacions i usos dels edificis actuals. Es considera que per un
municipi com Copons hi ha molts equipaments, però que estan en molt mal estat i
per tant, en desús. Caldria fer un Pla d’Equipaments amb la calendarització de les
rehabilitacions i millores dels edificis municipals i alhora que es poses a debat els
usos i activitats que caldria que existissin en cadascun d’ells per donar els serveis
a la ciutadania.

Bloc 3: Les activitats i entitats
En aquest últim bloc es va treballar el calendari festiu, les activitats que es realitzen i la
participació existent al municipi.
Pel que fa el calendari festiu, s’enumeren totes les festivitats que es realitzen
actualment: Reis, Sant Sebastià, Carnestoltes, Caramelles, Festa de Sant Pere, Festa
Major, Castanyada i Fira de Nadal (Santa Llúcia).
Es considera que hi ha força moviment i que és un municipi força actiu, però es
considera que es troba a faltar la Festa dels traginers, que potser s’hauria de dir
“Comerciants” més aviat. Es creu que caldria recuperar-la però en un altre format més
adient i que no costés tants diners al municipi. Aquestes festes ajuden a valorar el
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municipi i donar-lo a conèixer fent que hi hagi un retorn posterior sobretot per als bars i
restaurants. Era una festa amb molta participació de la gent del poble i que ajudava a
la recuperació de la identitat i la memòria del municipi. La gent de poble obria les
entrades de les cases, representaven personatges,.... hi havia activitat i molta
implicació. Es comenta que es podria fer al voltant dels tres tombs i aprofitar aquesta
festa com a element de relació amb la festa dels traginers i podria atreure més
visitants a la fira.
També es creu que es podrien fer activitats culturals de petit o mitjà format en entorns
o espais no convencionals o habituals per tal que no tot es fes a la plaça Ramon Godó
i es potenciessin altres racons de Copons. Es podrien fer petis concerts musicals,
projeccions de cinema o audiovisuals,.... Fomentar altres activitats culturals en racons
no convencionals.
Per últim com a proposta es diu que es podria realitzar una Festa o Activitat dels Horts
i els Molins que es podria lligar amb l’element de l’Aigua. Podria ser com una fira
vinculada als productes de l’horta i potenciar productes autòctons com pot ser el
tomàquet de Copons o els cavistes. Potser una bona època seria cap al juliol que és
quan hi ha més productes als horts on es podrien programar visites als horts. Es
podria lligar amb un projecte conjunt per potenciar els horts amb l’agricultura ecològica
i amb el que ja s’havia comentat de crear una cooperativa per a la venda dels
productes de l’hort. Podria ser un projecte de municipi interessant a potenciar.
Per últim, s’obre el debat de com potenciar o fer més actives les entitats i facilitar la
incorporació de més gent, ja que sempre som els mateixos i hi ha gent que no s’hi
posa. Es parla que potser hi ha un excés d’activitats i fa que la gent no participi.
Sovint hi ha coincidències d’activitats que caldria evitar. Potser, des de l’ajuntament es
podrien centralitzar els calendaris d’activitats municipals, de les entitats o de grups de
veïns per tal de fer una agenda compartida (sobretot entre ajuntament i entitats). En
algunes ocasions s’evitaria aquesta duplicitat d’activitats que sovint passa.
Pel que fa a la participació, es considera que hi ha una generació perduda entre els 25
i 35 anys i que potser es podria fer alguna actuació per incorporar-los mitjançant un
festival de música o una festa de la cervesa. Però sempre i quan es mullessin en
l’organització. Caldria trobar-los el motiu que els mou.
Des de les entitats i activitats que es fan, es comenta que són obertes, però que potser
a vegades costa d’entrar. Potser caldria fer alguna acció per a la promoció i obertura
de les entitats a gent nova o gent que potser d’entrada no s’hi posaria però que hi
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poden tenir un cert interès. Caldria treballar en l’obertura de les entitats. El model de
Munta’t la Festa creuen que és molt bo i que ha aconseguit que hi entrés més gent en
l’organització i implicació de la festa major. Potser es podria exportar a més activitats o
entitats.
S’acaba parlant de l’espai de participació del Consell de Poble que sembla un format
interessant per tal que la gent s’impliqui amb les polítiques municipals, però que molts
dels presents desconeixien. Ho veuen com un espai útil i que potser seria interessant
que tingués una certa rotació de les persones que el formen per tal que més gent hi
pogués tenir accés i agafar responsabilitats.
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Recull aportacions infantils

LES COSES QUE
VOLEM CONSERVAR
DE COPONS

L’ASPECTE RURAL DE COPONS . NO FER CASES
MODERNES SINÓ CASES DE PEDRA O D’ESTIL DE
POBLE

EL GORG DEL NAFRE BEN
ENDREÇAT COM ESTÀ ARA

CONSERVAR EL BAR , LA SALA POLIVALENT, LA PISCINA,
ELS PÀRQUINGS , EL PARC I EL POLI TAL COM ESTAN ARA
I AL MATEIX LLOC. TAN BEN CUIDATS COM ESTAN ARA

QUE CONTINUI HAVENT
ESCOLA AL POBLE

QUE CONTINUI HAVENT NEGOCIS QUE NO
CONTAMININ NI FACIN SOROLL COM LA
BOTIGA, L’HÍPICA , EL CIRC , EL REFUGI…

CONSERVAR EL GRUP DE BASTONS, LES
CARAMELLES, ELS GEGANTERS, ELS GRALLERS
I EL CAMÍ RAL

REFORMAR EL CAMP DE FUTBOL PERQUÈ TINGUI CONDICIONS PER
JUGAR-HI: VESTUARIS, GESPA ARTIFICIAL, GRADES DARRERE LES
PORTERIES I FOCUS DE LLUM.

QUE L’EQUIP DE FUTBOL DE COPONS NO JUGUI
NOMÉS A LA FESTA MAJOR, SINÓ TOT L’ANY.
QUE HI HAGI PROU GENT PER PODER JUGAR I
DESCANSAR ALS PARTITS.

NETEJAR EL CAMÍ PER ANAR AL TERCER GORG

UN DIA DE MERCAT SETMANAL

CREAR UNA PENYA BLAUGRANA QUE TINGUI UN LOCAL AMB
UNA BOTIGA D’ESPORTS

FER ACTIVITATS PER PETITS I GRANS

QUE S´HABILITÉS UN CENTRE DE JUBILATS, UNA OFICINA DE
TURISME, UNA LUDOTECA PER NENS I NENES, UN CENTRE PER
JOVES AMB FUTBOLÍN, BILLARS, SALES DE REUNIÓ, TELE, WIFI…

FER UNA ESCOLA NOVA

QUE HI HAGUÉS UNA ESCOLA DE MÚSICA I UNA
FARMÀCIA

QUE HI HAGI UN AUTOBÚS PER ARRIBAR A
L’ESCOLA PELS QUE VENEN DE FORA

ENS AGRADARIA QUE HI HAGUÉS:
UNA PISCINA COBERTA, UN KARTING, UN ZOOLÒGIC,
UN CIRCUIT DE MOTOCROS, UN CAMP DE PADEL, UNA
BIBLIOTECA, UN CASTELL, UN HOTEL I UN CINEMA.

UNA
DISCOTECA
PER BALLAR
CADA DIA
A LA NIT

QUE HI HAGI UN TOBOGAN
D’AIGUA, UN CASTELL
INFLABLE I UN BOTI BOTI,…
UN PARC D’ATRACCIONS A
PROP DEL POBLE

UN CIRCUIT PER FER TRIAL

QUE HI HAGI UNA PISTA DE
BÀSQUET PROFESSIONAL
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1

Tramitació administrativa de l’avanç de
POUM de Copons

Objectius de l’informe final d’avanç de POUM
El present document es presenta en la forma d’informe final de l’avanç del POUM de Copons,
és un document que no està regulat en el procés de redacció dels documents urbanístics per a
la tramitació del planejament general. És un document que el Servei d’urbanisme de la
Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments que ha donat assistència tècnica en el procés
de redacció del planejament general en la fase d’avanç (POUM). Vol ser un recull ordenat de
les prescripcions i demès consideracions que s’han emès durant el procés inicial de redacció
per tots els organismes als que s’ha consultat, pel tal de simplificar en un document comú les
decisions que cal plantejar en la propera fase de redacció. També recollirà els suggeriments o
les al·legacions que els ciutadans han presentat durant la fase d’exposició al públic de l’avanç
de POUM de Copons, la valoració que se’n fa i la proposta que des del punt de vista tècnic
s’emet per a tramitar la fase d’aprovació inicial del pla.
Els informes de les administracions que es tindran en compte són: l’informe territorial i
urbanístic emès per la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central, el Document
d’abast que ha emès l’Oficina territorial d’acció i avaluació ambiental, i els altres informes que
han emès les administracions consultades a través del procés d’avaluació ambiental
relacionats amb l’avanç del POUM de Copons.
Per valorar els suggeriments presentats durant l’exposició pública dels treballs de l’avanç de
POUM de Copons ho farem amb els cinc suggeriments que es van lliurar formalment a
l’ajuntament de Copons durant el període indicat.

Tramitació administrativa de la fase avanç de POUM de Copons
Durant la sessió plenària de l’ajuntament de Copons de data 28 de setembre de 2016, es va
tramitar, entre altres assumptes, l’aprovació de l’exposició al públic dels treballs d’avanç del
Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons. L’aprovació de l’acord es va publicar al BOPB
i al DOGC de 13 d’octubre de 2016, per un període d’exposició de 60 dies hàbils. També el
mateix dia, es va publicar un anunci en els diaris Ara (pg.18) , a l’Enllaç ( pg. 16 ) i al web
municipal: www.copons .net

5
DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats

Avanç de POUM de Copons. Informe final

6
DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats

Avanç de POUM de Copons. Informe final

2

Presentació de suggeriments durant el període
d’exposició al públic del document d’avanç

Per a l’exposició dels documents seguirem l’índex següent:

1.
2.

Tramitació administrativa de la fase avanç de POUM de Copons

3.
4.

Informe urbanístic i territorial

Presentació de suggeriments durant el període d’exposició al públic del document
d’avanç de POUM de Copons.
Document d’abast de l’avaluació ambiental

Exposició dels suggeriments presentats durant el període d’exposició al públic del document
d’avanç de POUM de Copons.
N
1

Data regtre Núm. regtre.
01/12/2016 -----

2

02/12/2016 1-2016-000890-1

3

09/12/2016 1-2016-000903-1

4

12/12/2016 1-2016-000914-1

5

21/12/2016 1-2016-000758-1

Interessat/DNI
N.G.S.
37.361.690-F
X.A.R.
77.275.892-L

Actuant com
En nom de
propietaris
En nom
propi

S.A.B.
47.102.409-L
A-M.G
46.583.210-E

En nom
propi
En nom
propi

S.A.B.
47.102.409-L

En nom
propi

Tema
Que es qualifiqui una
finca
Cessió de terreny
relacionada amb PE
la Pallissa
Que es qualifiqui una
finca no edificable
Dos camins marcats
com a municipals i
han de ser privats.
Demana informació
sobre qualificació de
finca
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SUGGERIMENT 1
Registre data: 01/12/2016
Registre número: @- correu sense registrar
Nom / DNI: N.G.S.
37.361.690-F
Actuant com: En nom propi
Manifesta:
Que és propietària de la finca situada a la plaça Godó, 8 de Copons. Una part d’aquesta finca
és edificada en planta baixa i s’utilitza com a garatge, la resta s’utilitza com a hort. Queda
qualificada urbanísticament com a zona esportiva .
Demana:
Que pugui edificar sobre la part del garatge.

Proposta de resposta:
La fase d’avanç de POUM de Copons, és un període que té com a finalitat principal, la
d’informar al públic quin són els objectius i els criteris vinculats a les característiques bàsiques
de la proposta d’ordenació. No és una fase en que la documentació hagi de ser concreta pel
que fa a les classificacions o qualificacions dels sòl. La legislació reserva per a l’aprovació inicial
del POUM les determinacions sobre les finques.
No obstant, la informació i suggeriment sobre la possibilitat d’edificar la finca de la plaça Godó,
8 de Copons, es tindrà en compte per a la propera fase.

SUGGERIMENT 2
Registre data: 02/12/2016
Registre número: 1-2016-000890-1
Nom / DNI : X.A.R.
77.275.892-L
Actuant com: En nom propi
Manifesta:
Que a gener de 2003, van presentar a l’ajuntament de Copons un document d’avanç de Pla
especial de la unitat “la Pallissa” (UEr9c) que permetia una edificació amb usos de
restauració i habitatge en el que requeria una cessió de sòl a l’ajuntament de 1.000 m2.
Pel que manifesta l’al·legant, es va produir una cessió a l’ajuntament d’un terreny de 1.150
m2, situat limítrof amb la zona esportiva. Segons l’exposició, és un terreny que actualment
s’utilitza com aparcament.
Demana:
No queda definida quina és la seva demanda.
Proposta de resposta:
La fase d’avanç de POUM de Copons, és un període que té com a finalitat principal, la
d’informar al públic quin són els objectius i els criteris vinculats a les característiques bàsiques
de la proposta d’ordenació. No és una fase en que la documentació hagi de ser concreta pel
que fa a les classificacions o qualificacions dels sòl. La legislació reserva per a l’aprovació inicial
del POUM les determinacions sobre les finques.
No obstant, la informació sobre una cessió d’un terreny, es tindrà en compte per a la propera
fase.
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SUGGERIMENT 3
Registre data: 09/12/2016
Registre número: 1-2016-000903-1
Nom / DNI : S.A.B. / 47.102.409-L
Actuant com: En nom propi
Manifesta:
Que la finca de c/Raval, 13 de Copons, propietat de la seva mare, està qualificada com a zona
verda privada i que la del costat és edificable.
Demana:
Que es pugui edificar la finca.
Proposta de resposta:
La fase d’avanç de POUM de Copons, és un període que té com a finalitat principal, la
d’informar al públic quin són els objectius i els criteris vinculats a les característiques bàsiques
de la proposta d’ordenació. No és una fase en que la documentació hagi de ser concreta pel
que fa a les classificacions o qualificacions dels sòl. La legislació reserva per a l’aprovació inicial
del POUM les determinacions sobre les finques.
No obstant, la informació i el suggeriment sobre la possibilitat d’edificar la finca del C/ Raval,
13 de Copons, es tindrà en compte per a la propera fase.

SUGGERIMENT 4
Registre data: 12/12/2016
Registre número: 1-2016-000914-1
Nom / DNI : A.M.G. / 46.583.210-E
Actuant com: En nom propi
Manifesta:
Que en el plànol I.05.02 “Estudi del medi. Hàbitats d’interès natural”, hi ha marcats com a
camins municipals uns camins que són particulars. (codi 26 i 27 )
Demana:
Que es modifiqui el plànol indicat pel que fa la titularitat del camins.
Proposta de resposta:
La fase d’avanç de POUM de Copons, és un període que té com a finalitat principal, la
d’informar al públic quin són els objectius i els criteris vinculats a les característiques bàsiques
de la proposta d’ordenació. No és una fase en que la documentació hagi de ser concreta pel
que fa a les classificacions o qualificacions dels sòl. La legislació urbanística reserva per a
l’aprovació inicial del POUM les determinacions sobre cadascuna de les finques.
No obstant, es tindrà en compte el suggeriment sobre la adequació del plànol I.05.02 “Estudi
del medi. Hàbitats d’interès natural”, de manera que s’adeqüi a la titularitat dels camins.
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SUGGERIMENT 5
Registre data: 21/12/2016
Registre número: 1-2016-000758-1
Nom / DNI : S.A.B. / 47.102.409-L
Actuant com: en nom propi
Manifesta:
Que la finca de c/Raval, 13 de Copons, propietat de la seva mare, està qualificada com a zona
verda privada no urbanitzable.
Demana:
Com està qualificada la finca.
Proposta de resposta:
La fase d’avanç de POUM de Copons, és un període que té com a finalitat principal, la
d’informar al públic quin són els objectius i els criteris vinculats a les característiques bàsiques
de la proposta d’ordenació. No és una fase en que la documentació hagi de ser concreta pel
que fa a les classificacions o qualificacions dels sòl. La legislació reserva per a l’aprovació inicial
del POUM les determinacions sobre les finques.
Per tant, en aquests fase l’avanç de POUM de Copons, no atorga cap tipus de classificació ni
qualificació del sòl.
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3

Informe urbanístic i territorial

L’informe urbanístic i territorial és el que va emetre la Comissió territorial d’urbanisme de la
Catalunya central en data, 24 de gener de 2017.
1.- Sobre l’àmbit territorial emeten les següents consideracions, que resumides són:
1.1.- El Pla territorial parcial de les Comarques central. Aprovat definitivament el 16 de
setembre de 2008.
1.2.- Catàleg del paisatge de les Comarques centrals. Aprovat definitivament. DOGC de 5
d’agost de 2016. Pel qual identifica el terme entre dues unitats de paisatge. Una, dins la unitat
del paisatge de Conca d’Òdena,( al sud del terme); i l’altre en la Unitat del paisatge del Costers
de la Segarra (franja nord i ponent del terme municipal)
1.3.- Sobre el càlcul del dimensionat de l’extensió urbana màxima. En la memòria de l’avanç
del POUM es defineix l’extensió màxima de 19’60 Ha. Aquesta xifra ve donada perquè la
dimensió de l’àrea consolidada es considerava de 10’43 Ha, i el factor de correcció per a
pobles petits f=1’877.
Segons l’informe urbanístic, en l’àrea consolidada cal que prescindim de tots els sectors que no
s’han urbanitzat. La dimensió de l’àrea consolidada passarà a ser al voltant de 8’29 Ha. I el de
l’extensió urbana màxima de 4’85 Ha. En la memòria d’ordenació caldrà justificar i definir amb
més precisió aquestes dades.

2. Sobre el sòl urbà
PREVISIÓ DE NOUS HABITATGES
En aquest apartat considera adequada la consideració del pla de Copons com de municipi
d’escassa complexitat urbanística, atès que es podria resoldre la classificació del sòl sense cap
tipus de sòl urbanitzable.
Es valora molt positivament la modificació de prescindir del nou sector residencial dels Horts
d’en Sala
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El pla descriu que les necessitats residencial estan entre els 7 i els 21 habitatges nous.
L’alternativa que vam escollir, preveu un total d’habitatges situat entre els 26 i els 39 en els
diferents àmbits de compleció i transformació urbana. Aquest potencial es valora positivament
pel gran ajust que s’ha fet al no incloure els 167 habitatges dels sector dels Horts d’en Sala
que es proposa classifica com a sòl no urbanitzable.

Respecte a nous creixements residencials, ens indiquen que el sector del Castell és una peça
important en la futura configuració del nucli de Copons. I en l’argumentació li atribueixen
importància paisatgística perquè configura la façana de llevant del poble, al quedar situat en
un punt elevat i alhora situat en el perímetre del nucli urbà. Ens recomana que per la
importància d’aquest sector, la topografia del terrenys a on s’ubica i la correcta integració
paisatgística s’hauria de desenvolupar a través d’un Pla de millora urbana. En el cas de preferir
la delimitació d’un polígon d’actuació, caldrà incorporar en el POUM tota la documentació
d’estudi i justificativa de l’ordenació que es proposi amb un nivell de detall que correspondria
a un Pla de millora urbana.

Es valora positivament la proposta d’un nou traçat d’un nou vial paral·lel a la riera de Veciana
que connecti els carrers Ramon Morera i Vilanova. Com també es valora de la mateixa manera
la proposta de transformar en usos residencials els actuals tallers i magatzems existents al sud
de la població. Per tal de validar aquestes decisions, demanen de fer un estudi sobre la
inundabilitat d’aquest terrenys per tal de determinar el risc d’inundació. Aquest estudi haurà
de ser valorat per l’Agència catalana de l’Aigua. Cas de ser possible aquesta proposta en
l’informe ens fa una prevenció sobre la regulació de la façana a ponent que ha de ser façana i
tancament del sòl urbà davant d’un entorn de valor paisatgístic i natural com la riera de
Veciana.
Pel que fa al nucli històric de Sant Pere de Copons, es valora positivament la proposta de no
preveure cap tipus de creixement més i consolidar tal com està actualment aquest nucli rural.
En canvi, pel nucli de la Roquera ens demana limitar la configuració urbana al recinte que està
construït. Classificant com a sòl no urbanitzable els terrenys que queden a ponent del vial, el
senyalat amb el rodal 15.

PREVISIÓ DE CREIXEMENTS INDUSTRIALS I TERCIARIS
Pel que fa al sòl urbà industrial ( àmbit de l’actual UA 10a ) es proposa delimitar un polígon
d’actuació urbanística amb l’objecte de garantir la cessió i urbanització dels sistemes previstos.
També el redactor de l’informe fa una consideració que és la de valorar la possibilitat de
mantenir cert sòl industrial més en aquest àmbit que permeti l’ampliació de l’àmbit actual,
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atenent que en la proposta de POUM es preveu al sud, la transformació dels actuals taller i
naus.

Pel que fa a la reducció del sòl urbanitzable industrial no hi ha pronunciament exprés
ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA. RESUM
−
−
−

Adequar la memòria per revisar l’àrea urbana existent.
En relació al sistemes, caldrà definir com s’obtenen els sòls previst com aparcaments
públic del carrer St. Magí I el d’equipament del solar de cal Reiet.
En el sòl no urbanitzable, caldrà assegurar que la classificació serà coherent amb la
prevista en el Pla territorial parcial, mai amb una protecció de grau inferior .
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4

Document d’abast de l’avaluació ambiental
OTAABA20160144

Prendrem com a referència l’informe que va emetre l’Oficina territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental (en endavant OTAA) en data 3 de febrer de 2017, amb codi: OTAABA20160144
(URB 152-16).
El document d’avanç de POUM, es va lliurar en data 19 d’octubre de 2016, per part de
l’ajuntament de Copons al serveis territorials del carrer Aragó de l’OTAA. En data 3 de febrer
de 2017 es va emetre el present informe, signat pel Sr. Josep Mª Torrens Abad, cap del Servei
de Plans i Programes de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental.
El document d’Abast segueix el s requeriment de la Llei d’avaluació ambiental (L21/2013) de
l’Estat espanyol, que determina que són d’aplicació els seus articles de caràcter bàsic a les
Comunitats Autònomes un cop transcorregut un any de la seva entrada en vigor. També és
vigent, en part, la llei 16/2015, la qual determina en el seu apartat 6.a) que són objecte de
avaluació ambiental estratègica ordinària els plans d’ordenació urbanística municipal.
L’avaluació ambiental
Durant el procés d’avaluació des de l’Oficina territorial es van demanar informe a catorze
entitats entre administracions públiques i entitats interessades. En relació a aquestes
consultes efectuades van respondre en forma d’informes, les administracions:
−
−
−

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ( 18 de gener de 2016)
Agència Catalana de l’Aigua ( 20 de gener de 2017 )
Direcció Gral. de Qualitat ambiental i canvi climàtic ( 26 de gener de 2017)

L’informe del Document inicial estratègic i de la proposta d’avanç de POUM de Copons, el
servei fa aquesta valoració:
Sobre el Pla territorial parcial de les Comarques centrals.
En l’escrit, es fa un recordatori a que “ ... caldrà 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, segons el qual els plans
d’ordenació urbanística municipal han de classificar de sòl no urbanitzable els sòls de protecció
especial, llevat que, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça
en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la seva permanència com a espai obert
mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic”.
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“Caldrà prendre en consideració els articles: 2.12, 2.15, 2.16, 3.21, 3.23, 3.24 i la disposició
addicional de les NOT, relatius al sòl subjecte a risc i afectació, els règim dels usos i edificacions
existents en els espais oberts, les actuacions en els trams urbanitzats dels cursos fluvials i en
les zones verdes i els parcs amb funció connectora o de transició, la conservació de zones
humides en el planejament urbanístic, les condicions generals d’ordre ambiental al
desenvolupament urbanístic, les condicions específiques per als plans i projectes de
desenvolupament urbanístic i les determinacions complementàries d’ordre ambiental,
respectivament”
Respecte a l’informe emès per la Direcció Gral. de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic es fa
relatiu a la qualitat lumínica i realitza indicacions pel que fa normativa sectorial i la necessitat
de garantir la seva integració al Pla. Veure Apartat 5. Informe 4 d’aquest document.
De l’informe de l’Agencia catalana de l’Aigua, de 20 de gener de 2017, fa indicacions

De l’informe dels Serveis territorials d’Interior de la Catalunya central, en sessió de 20 de
gener de 2017 requereix que el document ambiental contempli el risc d’incendis forestal i
d’altres riscos de protecció civil ( sismes, accidents en el transport de mercaderies perilloses i
nevades ); efectua consideracions sobre el risc d’inundacions ( ampliar la descripció del risc i
actualitzar la informació de la riera de Sant Pere, disposar d’un estudi hidràulic de la riera de
Veciana validat per l’ACA, etc); ... tenir en compte les mesures previstes en la legislació vigent
sobre incendis forestal , i atendre a les determinacions de l’estudi geològic aportat.
Quan a normativa ambiental, cal tenir en compte:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Directiva Marc de l’aigua
Text refós de la Llei d’aigües
Reglament de domini públic hidràulic
Directiva d’hàbitats i d’Aus
Llei del Patrimoni Natural i al Biodiversitat
Llei forestal de Catalunya
DL de protecció d’animals
RD Millora de la qualitat de l’aire
D que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
Codi tècnic de l’Edificació

Pel que fa al canvi climàtic, justificar que s’ha tingut en compte:
−
−
−
−

Pla de l’Energia i Canvi climàtic 1012 – 2020
L’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013 – 2020
L’Estratègia de desenvolupament sostenible de Catalunya 2026
Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.
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Elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla.
Risc de transport de mercaderies perilloses, el Pla TRANSCAT determina que el terme
municipal té un risc de transport de mercaderies alt perquè el seu extrem sud se situa a
menys de 500 m de l’A-2.
Des del punt de vista d’identificació d’elements rellevants , pel que fa a la xarxa
hidrogràfica es recomana disposar d’un estudi de detall de les rieres Gran i de Sant Pere
que delimiti el risc d’inundació, d’acord a les directrius establertes a la Llei d’urbanisme.
Pel que fa a l’abastament de l’aigua indica que és bona, excepte la que procedeix del
dipòsit de Prats de Rei.
Destacar la funció connectora de les rieres Gran i de Sant Pere i el valor de la vegetació de
ribera associada i dels seus Gorgs ( Gorg del Nafre ), constata que el Gorg Salat, situat
entre Copons i Jorba, està inclòs en l’Inventari de zones humides de Catalunya.
Importància de les àrees de matollars existents per a la conservació de la fauna ( Pi del
Quildo i espai a sota el turó de l’Arnau ).
En referència a la fauna, demana incorporar a l’estudi ambiental estratègic la relació
d’espècies potencials identificades al document aportat de Diagnosi dels espais lliures de
Copons, indicant, així mateix, la possible presència e les especies protegides següents:
Mustela putoris, Bufo Calamita, Hyla meridionalis. També, cal tenir en compte que en
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.
Completar el document ambiental, 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.
Verificar les dades sobre la gestió dels residus a partir de les dades disponibles del web de
l’Agència de residus de Catalunya, per ratificar o esmenar si es mantenen les dades que
figuren en el document ambiental.
Validació de l’anàlisi d’alternatives.
Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç de POUM.
Caldrà completar l’estudi ambiental estratègic en els aspectes senyalats en cursiva en el
document d’abast. Veure punt 4.1.4 de l’esmentat informe.
Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada.
Àmbit de tot el sòl
Les desqualificacions del sòl urbanitzable residencial i industrial i la reducció de la
superfície de sòl urbà prevista en els àmbits de zona industrial i el nucli de Sant Pere de
Copons, es valoren favorablement.
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Les propostes de protecció del patrimoni natural, arquitectònic i arqueològic es valoren
favorablement.
Nucli de Copons
La ordenació de les zones que anomenem com: la Pallissa, sector Sud i sud de l’Escorxador
han de ser compatibles amb les directrius de preservació enfront del risc d’inundació.
Preservar la hidrografia i la vegetació de ribera.
En el procés d’urbanització de l’àrea del Castell, caldrà minimitzar l’afectació dels terrenys
amb pendent elevada.
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5

Altres informes

S’hi incorporen a petició de l’Oficina territorial d’Acció i avaluació ambiental, els informes de
les administracions següents:
1. Informe de l’Institut cartogràfic i geològic de Catalunya, de 18 de gener de 2017.
2. Informe de l’Agencia catalana de l’aigua, de 20 de gener de 2017.
3. Informe dels Serveis territorials d’Interior a la Catalunya central, de 20 de gener de
2017.
4. Informe de la Direcció general de qualitat ambiental i canvi climàtic, de 26 de gener
de 2017.

INFORME 1
Ens:

Institut cartogràfic i geològic de Catalunya
Responsable signant: Sr. Xavier Beràstegui i Batalla
Càrrec: Subdirector adjunt de Geologia i Geofísica
Data: 18 de gener de 2017

CONTINGUTS
Es fa constar que com a document de l’avanç hi consta un Estudi per a la identificació de riscs
geològics a Copons redactat pel mateix ICGC.
Cita que Copons no està inclòs en cap Espai d’interès geològic segons l’Inventari d’interès
geològic del Departament de territori i sostenibilitat.
En relació al riscs geològics fa les recomanacions que es recullen en l’estudi citat.
CONCLUSIONS
L’ICGC no té més consideracions a fer, un cop expressades les que s’han exposat a la part de
continguts.
VALORACIÓ
Per la delimitació dels diferents riscs geològics del sòl urbà de Copons que es descriuen en
l’informe, podem preveure que: La delimitació del sòl urbà que podrà definir el POUM de
Copons, les zones de riscs geològic no coincidiran amb les zones urbanes, llevat de la part que
en l’informe anomena com a: zona C. A l’Oest de la zona industrial. En aquest punt, si s’hi ha
de preveure edificacions caldrà preveure mesures preventives.
Pel que fa a les afectacions per inundació de la Riera Gran (Veciana) o la de Sant Pere, en
l’informe es defineix les línies d’afectació.
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Ens recomana la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb
les directrius del “Codigo Tècnico de la Edificación”

INFORME 2
Ens:

Agencia catalana de l’aigua
Responsable signant: Josep Mª Aguiló Saun
Càrrec: Cap de la demarcació territorial de Llobregat,
Foix, Tordera i Besós
Data: 20 de gener de 2017

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Informe sobre la consulta per a l’emissió del document d’abast de l’estudi ambiental
estratègic de l’avanç del POUM de Copons ( OTAABA20160144-URB 152-16)
CONTINGUTS
Després de la descripció de la situació del municipi, és fan els apartats següents:
•
•
•
•
•

Domini públic hidràulic. Zona de policia i zona de servitud.
Sobre l’abastament d’aigua
Sobre sanejament
Inundabilitat
Afectacions mediambientals

CONCLUSIONS
Sobre l’abastament d’aigua.
En demana incloure en l’estudi ambiental estratègic:
1. Descripció de la xarxa actual (incloent concessió d’aigües, etc.) i de les propostes del
Planejament.
2. Necessitat d’aigua del creixement ( residencial, industrial, recreatiu, etc. ) que preveu
el Planejament, tant en sòl urbà no consolidat, com en sòl urbanitzable (volum anual i
cabal continu), Es tindran en compte les dotacions del Pla Hidrològic corresponent.
3. Justificació del grau de suficiència de l’actual infraestructura en alta, incloent un
balanç d’aigua, amb els consums anuals actuals i previstos. En cas de problemes en
l’abastament, definició i justificació d’alternatives viables.
Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional, caldrà que els projectes de nous edificis
incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit caldrà que aquest projectes compleixin
el que estableix l’Ordenança tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona.
Sobre el sanejament
1. Especificació de la separació d’aigües: residuals domèstiques, residuals industrials
(que en principi haurien de preveure una depuració propis i independent de les
domèstiques), i pluvials.
2. Anàlisi de la infraestructura actual de sanejament, justificació del grau e suficiència
d’aquesta envers el nou creixement planificat, i previsions d’actuació. Definició de
com es resoldrà la depuració d’aquestes aigües, i de com i on es retornaran al medi.
Justificar que el retorn de pluvials no originarà afeccions a tercers ( podent ser
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necessari disposar de basses de laminació.
3. Justificació d’adequació al Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s’aprova el
Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i adequació al PSARU 2005 ( Aprovat
pe Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol – DOGC 4879, de data 19/07/06).
4. Caldrà que l’informe faci constar:
a. Les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures de
sanejament, tant si el sòl és urbanitzable, com urbà no consolidat.
b. Recordatori de l’art. 100.1 del RDL 1/2001, sobre prohibició, amb caràcter
general, de l’abocament directe i indirecte d’aigües susceptibles de
contaminar qualsevol element de domini públic d’aigües.
c. Import de la inversió del sanejament en alta.
Inundabilitat
Serà necessari la presentació d’un estudi hidràulic de la riera de Veciana.
VALORACIÓ
Caldrà donar compliment als requeriments que en fa l’ACA per a l’aprovació inicial de POUM.

INFORME 3
Ens:
Responsable signant:
Càrrec:
Data:

Serveis territorials d’Interior a la Catalunya
central
Sra. Agnès Centelles Capsada
Responsable de Protecció civil a la Catalunya
central
20 de gener de 2017.

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Informe relatiu als riscos de protecció civil referent al POUM de Copons, fase d’avanç de pla.
(STCC2016 0050)
CONTINGUTS
Descripció dels plans d’emergència obligats:
INFOCAT. Perill alt incendis forestals. Pendent de revisió
NEUCAT. No té el pla fet
Descripció dels plans d’emergència recomanats:
INUNCAT. No té el pla fet
SISMICAT. No té el pla fet
TRANSCAT. No té el pla fet
Descripció dels plans d’emergència voluntaris:
PROCICAT. Té pla pendent de revisió.
CONCLUSIONS
Cal tornar a demanar informe del POUM en la fase d’aprovació inicial
En el Document inicial estratègic, li falta contemplar el risc d’incendi forestal i altres riscos de
protecció civil, com: sismes, accidents en el transport de matèries perilloses i nevades.
Sobre risc d’inundacions
Actualitzar la informació sobre el risc d’inundació de la riera de Sant Pere i disposar d’informe
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hidràulic de la riera de Veciana.
Risc d’incendis forestals
Es recomana incloure en la normativa les mesures preventives.
Riscos geològics
Atendre les recomanacions de l’ICGGC.
VALORACIÓ
Per a l’aprovació inicial de POUM, caldrà donar compliment als requeriments de l’apartat de
conclusions de l’informe dels serveis de Protecció civil

INFORME 4
Ens:
Responsable signant:
Càrrec:

Data:

Direcció general de qualitat ambiental i
canvi climàtic
Sra. M. Dolors Recasens Oliveras
Tècnica responsable de coordinació i
assessorament en prevenció de la
contaminació lluminosa.
26 de gener de 2017.

CONTINGUTS
Informe abast estudi ambiental estratègic. Qualitat lumínica.
CONCLUSIONS
Informe favorable amb les següents consideracions:
1. Cal corregir en el Document inicial estratègic la referència al D 82/2005 que va ser
derogat. En el seu lloc s’ha de citar i donar compliment D 6/2001 d’Ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
2. Incorporar les zones classificades com de protecció moderada, E3, d’acord amb el
Mapa de protecció envers la contaminació lumínica .
3. Garantir la integració dels preceptes que fan referència a la ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i als objectius, criteris i normativa
urbanística per tal d’assegurar la prevenció de la contaminació lumínica.
4. En quan a tipologies de làmpades, han de complir les condicions de l’annex 2 del
Decret 190/2015.
VALORACIÓ
Per a l’aprovació inicial de POUM, caldrà donar compliment als requeriments de l’apartat de
conclusions de l’informe de la DG de qualitat ambiental i canvi climàtic.
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6

Valoració conjunta

VALORACIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS INFORMES
ASPECTES QUE FAN REFERÈNCIA A L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
Per completar la documentació en el sentit que recomanen els informes, caldrà incorporar en
l’Estudi ambiental estratègic:
o

o
o

o
o
o
o
o
o

la descripció de la xarxa actual d’aigua (incloent les concessions ). Les necessitats
d’aigua per a la futura població. Justificació de la suficiència de la infraestructura en
alta. ( Informe ACA)
les recomanacions sobre estalvi d’aigua establertes en les Ordenances tipus sobre
l’estalvi de la Diputació de Barcelona. (Informe ACA)
incorporar l’anàlisi de la infraestructura de sanejament, la justificació dels Decret
130/2003, Reglament públic dels serveis públics de sanejament, i l’adequació al PSARU
2005. (Informe ACA)
fer constar les despeses relatives al finançament de la nova infraestructura de
sanejament i sanejament en alta. (Informe ACA)
un estudi hidràulic més complet per a la riera de Veciana. (Informe ACA)
les referències al riscs d’incendis forestals i altres riscs de protecció civil: sisme,
accidents en el transport de matèries perilloses i nevades. (Informe ACA)
les tipologies de làmpades compliran l’annex 2 del decret 190/2015. (Informe
DGQACC)
Les recomanacions de l’Institut geològic i cartogràfic de Catalunya pel que fa a riscs
geològics ( Informe STICC )
Caldrà completar l’estudi ambiental estratègic en els aspectes senyalats en cursiva en
el document d’abast. Veure punt 4.1.4 de l’esmentat informe. (Document d’abast)

Caldrà corregir en l’estudi ambiental estratègic:
o

La referència al D 82/2005, que és derogat actualment . (Informe ACA)

Caldrà corregir en la memòria descriptiva el dimensionat de l’àrea consolidada. Cal prescindir
en el càlcul de tots els sectors que no han assolit el grau de sòl urbà. La dimensió de l’àrea
consolidada passarà a ser al voltant de 8’29 Ha, i el de l’extensió urbana màxima de 4’85 Ha. En
la memòria descriptiva de la nova etapa caldrà justificar i definir amb més precisió aquestes
dades.
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SOBRE EL SÒL A CLASSIFICAR COM A NO URBANITZABLE
L’informe ambiental demana garantir l’adequació a les determinacions del planejament
territorial aplicable, establint la corresponen gradació pel que fa a la intensitat d’usos i
d’edificació admesa en funció de cada categoria de sòl. Caldrà que aquesta regulació asseguri
la preservació dels espais i elements d’interès ambiental identificats al municipi ( xarxa
hidrogràfica, zones humides, hàbitats d’interès comunitari prioritaris o singulars, etc . )
Per a la zona situada al sud del nucli de Copons, en els espais qualificats pel pla territorial
parcial com a sòl de protecció territorial i que la proposta d’avanç de pla definia usos com:
càmping, hípica, turisme rural, etc., ens recorda que per a l’autorització d’edificacions que no
aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic i de determinades infraestructures i
equipaments, cal considerar , prèviament, la seva ubicació en sòl de protecció preventiva, així
com la reutilització, preferent, d’edificacions existents. Caldrà assegurar que la classificació
serà coherent amb la prevista en el Pla territorial parcial, mai amb una protecció de grau
inferior. Considera que caldria vincular l’admissió de noves activitats en aquest àmbits a
prioritzar la reutilització de les granges en desús existents envers l’ocupació de nou sòls amb
noves edificacions.
En tot cas, a part de requerir la protecció especial associada al curs de la riera de Veciana i la
vegetació de ribera, ja prevista en la descripció actual.
Respecte a les actuacions relatives a la previsió d’implantació d’una nova depuradora i a
l’equipament del camp de futbol, caldrà ser compatibles amb la preservació del risc
d’inundació. Serà necessari la justificació de la compatibilitat d’aquests usos amb les afeccions
de la riera Gran, o de Veciana. (Informe ACA)
SOBRE LA QUALIFICACIÓ DE SÒL URBÀ
Copons. Sector del Castell
Respecte a nous creixements residencials, ens
indiquen que el sector del Castell és una peça
important en la futura configuració del nucli de
Copons. I en l’argumentació li atribueixen
importància paisatgística perquè configura la façana
de llevant del poble, al quedar situat en un punt
elevat i alhora situat en el perímetre del nucli urbà.
Ens recomana que per la importància d’aquest
sector, la topografia del terrenys a on s’ubica i la
correcta integració paisatgística s’hauria de
desenvolupar a través d’un Pla de millora urbana. En
el cas de preferir la delimitació d’un polígon d’actuació, caldrà incorporar en el POUM tota la
documentació d’estudi i justificativa de l’ordenació que es proposi amb un nivell de detall que
correspondria a un Pla de millora urbana. (ITU)
A l’àrea del Castell, caldrà minimitzar l’afectació dels terrenys en pendent elevada. (Document
d’abast)
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Copons. Sectors de Ponent i Sud
Es valora positivament la proposta d’un nou traçat
d’un nou vial paral·lel a la riera de Veciana que
connecti els carrers Ramon Morera i Vilanova. Com
també es valora de la mateixa manera la proposta
de transformar en usos residencials els actuals
tallers i magatzems existents al sud de la població.
Per tal de validar aquestes decisions, demanen de
fer un estudi sobre la inundabilitat d’aquest
terrenys per tal de determinar el risc d’inundació.
Aquest estudi haurà de ser valorat per l’Agència
catalana de l’Aigua. Cas de ser possible aquesta
proposta en l’informe ens fa una prevenció sobre
la regulació de la façana a ponent que ha de ser
façana i tancament del sòl urbà davant d’un entorn
de valor paisatgístic i natural com la riera de
Veciana. (ITU)
La ordenació de les zones que anomena com: la
Pallissa, sector Sud i sud de l’Escorxador han de ser
compatibles amb les directrius de preservació
enfront del risc d’inundació. Preservar la hidrografia i la vegetació de ribera. ( Document
d’abast)

Copons. Sòl industrial i terciari
Pel que fa al sòl urbà industrial ( àmbit de l’actual
UA 10a ) es proposa delimitar un polígon d’actuació
urbanística amb l’objecte de garantir la cessió i
urbanització dels sistemes previstos. També el
redactor de l’informe fa una consideració en el
sentit de valorar la possibilitat de mantenir una
part de sòl industrial més en aquest àmbit, per tal
de permetre l’ampliació de l’actual, atenent que
en la proposta de POUM es preveu al sud, la
transformació dels actuals taller i naus.
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SOBRE LA QUALIFICACIÓ DE SISTEMES
Definir l’obtenció dels sòls prevists per aquests sistemes:

Copons. Aparcament c/ St. Magí

Solar de sistema d’equipaments o viari d’aparcament de
cal Reiet

Sistema d’equipament a l’edifici de l’antiga Fàbrica.
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AMPLIACIONS ALS DEMÈS NUCLIS URBANS
La Roquera. Nucli
Pel nucli de la Roquera ens demana (CTUCC) limitar la
configuració urbana molt estrictament al recinte que resta
construït actualment. Es classificarà com a sòl no
urbanitzable el terreny que queden a ponent del vial, el
senyalat amb el rodal 15 en els plànols de l’avanç.

Sant Pere de Copons. Nucli.
Pel que fa al nucli històric de Sant Pere de Copons, es
valora positivament la proposta de no preveure cap tipus
de creixement més i consolidar-lo tal com està l’ocupació
de sòl de l’actual nucli.

Barcelona per Copons, a 28 de maig de 2017

Joaquim Garcia Comas
Arquitecte – urbanista

Anna Garcia Masià
Sociòloga urbana
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Document d’abast
Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons

1. Identificació de l’expedient
Assumpte:

Pla d’ordenació urbanística municipal

Municipi:

Copons (Anoia)

Peticionari:

Ajuntament

Referència:

OTAABA20160144 (URB 152-16)

2. Marc normatiu i tramitació
2.1. Objecte
El present document d’abast determina l’abast de l'estudi ambiental estratègic, amb l'amplitud
i el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l'escala del pla subjecte a avaluació. Així
mateix, estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els
indicadors que cal aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla.
2.2. Fonaments de dret
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.
- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica,
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.
- L’apartat 6.a) primer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els plans d’ordenació
urbanística municipal.
- L’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que l’avaluació
ambiental del planejament urbanístic que hi estigui sotmès s’integra en el procediment
d’elaboració dels plans urbanístics. Aquesta integració es regeix per aquest precepte, per la
disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu esmentat, i per l’article 115 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en allò que
no s’oposi a la legislació bàsica estatal.
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- L’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i l’article 115 del Reglament de la Llei
d’urbanisme atribueixen a l’òrgan ambiental l’emissió del document d’abast que determini, un
cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’estudi ambiental estratègic i els criteris,
objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades
i el públic interessat.
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació
ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.
2.3. Antecedents
- En data 19 d’octubre de 2016, va tenir entrada al registre de Barcelona, carrer d’Aragó, del
Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de document d’abast sobre l’avanç del
Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons, presentada per l’Ajuntament. S’adjuntaven
a la sol·licitud part de la memòria de l’avanç de Pla i els plànols d’informació.
- En data 26 d’octubre de 2016, es va notificar un ofici a l’Ajuntament de Copons pel qual es
demanava que s’aportés la totalitat de la documentació que integrava l’avanç de l’instrument
de planejament de referència, així com el document inicial estratègic corresponent.
- En data 17 de novembre de 2016, va tenir entrada al registre esmentat anteriorment, la
documentació requerida, presentada per l’Ajuntament, la qual incloïa la memòria de l’avanç
de Pla, els annexos (estudi de riscs geològics, informe justificatiu de la incorporació de criteris
de salut, i diagnosi dels espais lliures), les memòries de participació ciutadana i de suspensió
de llicències, el document comprensiu, el document inicial estratègic, i els plànols.
2.4. Consultes efectuades
En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’elaboració del document d’abast
d’acord amb l’article 18 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, i l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, aquesta
Oficina Territorial va sol·licitar l’emissió de les consideracions estimades oportunes en relació
amb el Pla esmentat a les administracions públiques i al públic interessat següent:
-

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (informe urbanístic i territorial)
Agència Catalana de l’Aigua
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal de l’Anoia
El Saüquer, Associació per a la Preservació del Territori
DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural
ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura
CREAF – Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
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El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar el 5 de gener de 2017.
En relació amb les consultes efectuades, s’han rebut els informes de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, de 18 de gener de 2017, de l’Agència Catalana de l’Aigua i dels
Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, de 20 de gener de 2017, de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de 24 de gener de 2017, i de la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic pel que fa a la qualitat lumínica, tramès en
data 26 de gener de 2017, els quals s’adjunten al present document d’abast.
Altrament, cal dir que la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
manifestà no efectuar cap aportació, segons correu electrònic tramès a aquesta Oficina
Territorial el 29 de novembre de 2016.
Complementàriament, es prenen en consideració les aportacions realitzades en els informes
tipus relatius al contingut de l’estudi ambiental estratègic dels plans urbanístics objecte
d’avaluació ambiental, elaborats per la Direcció General de Salut Pública, l’Agència de
Residus de Catalunya i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, en les matèries referents a les
seves respectives competències.
3. Dades generals del Pla
Es proposa la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons, el qual comporta
la revisió de les Normes subsidiàries de planejament vigents, aprovades definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de juny de 1995. En aquest sentit, el
document aportat considera que les Normes subsidiàries esmentades han quedat desfasades
des del punt de vista legal i de les tècniques de representació del territori, presenten objectius
de desenvolupament econòmic inassolibles en la situació de crisi actual, i no són adequades
pel que fa a diferents aspectes.
Dit això, determina que, tenint en compte allò establert al Text refós de la Llei d’urbanisme, i
les característiques de Copons pel que fa al nombre de població i la dinàmica d’edificació, es
pot considerar que es tracta d’un municipi d’escassa complexitat urbanística, si només es
classifica sòl urbà i sòl no urbanitzable.
En relació amb l’anterior, l’avanç de Pla defineix, de forma sintètica, els objectius de
planejament següents: preservar l’entorn de qualitat, revertir l’envelliment de la població,
dinamitzar l’economia i fomentar el desenvolupament de noves activitats, mantenir el model
residencial, mantenir i revaloritzar el patrimoni, i fomentar la millora d’equipaments i serveis.
4. Valoració del document inicial estratègic i de la proposta de l’avanç del Pla
4.1. Valoració del document inicial estratègic i determinació de l’abast i del nivell de
detall de l’avaluació ambiental
4.1.1. Valoració global del document inicial estratègic
Examinada la documentació aportada, cal dir que el document inicial estratègic (DIE, en
endavant) incorpora bona part de les determinacions dels apartats a) i b) de l’article 70 del
Reglament de la Llei d’urbanisme i de l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, si bé es considera que cal completar-lo incorporant els objectius,
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criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables a l’àmbit del Pla, establerts per la
normativa vigent, i identificant el conjunt dels impactes ambientals potencials de la proposta.
En qualsevol cas, caldrà considerar, completar o esmenar els aspectes que s’indiquen tot
seguit (en cursiva).
4.1.2. Relació amb altres plans i programes
La documentació aportada referencia diversos instruments de planejament territorial, sectorial
i urbanístic a tenir en compte en el desenvolupament del Pla.
En concret, cal assenyalar que el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals
reconeix dins del sistema d’assentaments el nucli de Copons, al qual assigna l’estratègia de
creixement moderat, així com els nuclis de Sant Pere de Copons i la Roquera, als quals
aplica l’estratègia de millora urbana i compleció.
Així mateix, el planejament territorial de referència delimita la major part del terme municipal
com a sòls de protecció especial, excepte algunes àrees situades a l’extrem oest del municipi
i a l’entorn del nucli de Copons, les quals es consideren sòls de protecció preventiva, i alguns
terrenys situats al sud d’aquest assentament, que es defineixen com a sòls de protecció
territorial d’interès agrari i/o paisatgístic. En aquest sentit, cal tenir en compte que l’espai
fluvial associat a les rieres de Sant Pere i de Veciana que ressegueix el límit sud-est del nucli
de Copons forma part dels sòls de protecció especial del municipi.
En relació amb l’anterior, es recorda que caldrà 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, segons el qual els
plans d’ordenació urbanística municipal han de classificar de sòl no urbanitzable els sòls de
protecció especial, llevat que, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure
alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la seva permanència com
a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic.
En referència a les actuacions que es poden autoritzar en sòl no urbanitzable, les NOT
determinen, de forma sintètica, que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim
especial de protecció, essent incompatibles aquelles actuacions d’edificació o transformació
de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que en motiven la protecció especial. En
aquest sentit, disposa que no s’autoritzaran en aquest tipus de sòl les edificacions motivades
per formes intensives d’explotacions agrícoles i ramaderes, i la resta d’edificacions i activitats
autoritzables en sòl no urbanitzable, si hi ha alternatives raonables d’ubicació en sòls de
protecció preventiva o territorial. Tampoc s’autoritzaran noves edificacions en sòl de protecció
especial si existeixen alternatives de reutilització d’edificacions existents en desús.
De la mateixa manera, l’article 2.9 de les NOT, relatiu a la regulació del sòl de protecció
territorial, estableix que per a l’autorització de les edificacions que no aporten qualitat al medi
natural, agrari i paisatgístic i de determinades infraestructures i equipaments cal considerar la
possibilitat que aquestes s’ubiquin en sòl de protecció preventiva, i la preferència de
reutilització d’edificacions existents.
En qualsevol cas, caldrà prendre en consideració els articles 2.12, 2.15, 2.16, 3.21, 3.23, 3.24
i la disposició addicional de les NOT, relatius al sòl subjecte a risc o afectació, el règim dels
usos i edificacions existents en els espais oberts, les actuacions en els trams urbanitzats dels
cursos fluvials i en les zones verdes i els parcs urbans amb funció connectora o de transició,
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la conservació de zones humides en el planejament urbanístic, les condicions generals
d’ordre ambiental al desenvolupament urbanístic, les condicions específiques per als plans i
projectes de desenvolupament urbanístic i les determinacions complementàries d’ordre
ambiental, respectivament.
Respecte a les consultes realitzades, l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic relatiu a la qualitat lumínica, el qual va ser tramès a aquesta Oficina Territorial
en data 26 de gener de 2017, realitza consideracions pel que fa a la normativa sectorial
aplicable i la necessitat de garantir la seva integració al Pla, així com a la inclusió de sòls
urbans i urbanitzables en la zona E3. Alhora, recorda que, si durant la tramitació del Pla hi ha
canvis de classificació del sòl, caldrà tenir-ho en compte quant a la zonificació de la protecció
envers la contaminació lumínica.
Altrament, cal dir que l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 20 de gener de 2017,
indica, de forma sintètica, que caldrà tenir en compte les consideracions realitzades pel que
fa al domini públic hidràulic, la zona de policia de lleres, la zona de servitud, l’abastament
d’aigua, el sanejament, les afeccions ambientals, i la inundabilitat, i que es poden incloure a
l’aprovació inicial del POUM, que posteriorment valorarà l’Agència Catalana de l’Aigua.
Quant a l’informe dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, de 20 de gener de
2017, aquest suggereix que en la fase d’aprovació del POUM es torni a demanar informe a
aquest organisme. Dit això, requereix que el document ambiental contempli el risc d’incendi
forestal i d’altres riscos de protecció civil (sismes, accidents en el transport de mercaderies
perilloses i nevades); efectua consideracions sobre el risc d’inundacions (ampliar la descripció
del risc i actualitzar la informació de la riera de Sant Pere, disposar d’un estudi hidràulic de la
riera de Veciana validat per l’ACA, etc.); recorda que caldrà tenir en compte les mesures
previstes en la legislació vigent sobre incendis forestals, recomanant incorporar-les
normativament, i aconsella atendre a les determinacions de l’estudi geològic aportat.
Així mateix, l’informe urbanístic i territorial emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central en sessió de 24 de gener de 2017, realitza diverses observacions en la
seva part valorativa. En primer lloc, requereix revisar el càlcul efectuat de l’àrea d’extensió
urbana màxima que el planejament territorial assigna a Copons i justificar, en les fases
posteriors de la tramitació, l’adequació del creixement proposat a la mateixa.
En segon lloc, indica que el POUM hauria de 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.
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.
Alhora, l’informe considera que 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.
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Pel que fa a l’àmbit de l’UA 10a, on es proposa reduir la seva superfície, l’informe considera
que caldria delimitar 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.
Altrament, demana 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.
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.
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 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.
Quant a la normativa ambiental d’aplicació, cal dir que el DIE incorpora la referència a la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i al Decret 176/2009, de
10 de novembre, pel qual se n’aprova el Reglament i se n’adapten els annexos; a la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn, i al Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Tot i això, caldrà tenir en compte allò establert en la normativa següent, a banda de
l’esmentada anteriorment: Directiva Marc de l’Aigua; Text refós de la Llei d’aigües i
Reglament de domini públic hidràulic; Directives d’Hàbitats i d’Aus; Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat; Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya; Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, de protecció dels animals; Decret 172/2008,
de 26 d’agost; Reial decret 1890/2008; Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la
millora de la qualitat de l’aire; Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei
6/2001, el qual substitueix al Decret 82/2005, actualment derogat; Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis; Codi
Tècnic de l’Edificació, i el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, entre d’altres.
Pel que fa a les determinacions d’aplicació en matèria de canvi climàtic, caldrà atendre a allò
establert en el Pla de 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.
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4.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla
El terme municipal de Copons, de 21,53 Km2, segons l’avanç de Pla, se situa a la part nordoest de la comarca de l’Anoia. Limita al nord amb Veciana, a l’est amb Rubió, al sud amb
Jorba i Veciana, i a l’oest amb Sant Guim de Freixenet (comarca de la Segarra).
Respecte als assentaments, es destaquen els nuclis de Copons, de la Roquera i de Sant
Pere de Copons, els quals es classifiquen de sòl urbà, així com la caseria de Viladases.
En matèria de mobilitat, cal dir que el terme municipal és creuat per la carretera C-1412a, la
qual permet l’enllaç amb l’A-2 i la C-25, i la carretera BV-1005, d’accés a Veciana. Així
mateix, el municipi es caracteritza per presentar una taxa de motorització significativa, atesa
l’escassetat de transport públic, entre d’altres. 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.
Pel que fa específicament als requeriments associats a la matriu biofísica, es constata que
Copons presenta una topografia accidentada. En aquest sentit, la documentació gràfica
aportada identifica terrenys amb pendents superiors al 20% en bona part del terme municipal,
excepte als plans existents als seus extrems est i oest, i a l’entorn de la confluència de les
rieres Gran (o de Veciana) i de Sant Pere, entre d’altres.
Quant als riscos geològics, l’estudi d’identificació de riscos geològics a Copons (Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016) determina que les zones urbanes i urbanitzables
del municipi se situen en terrenys plans, poc o gens propensos a generar inestabilitats.
Tanmateix, als vessants de la riera Gran i de Sant Pere, situats a l’oest de la població,
identifica escarpaments amb indicis de moviments de vessants, alguns dels quals importants,
que han permès delimitar les subàrees del Gorg de Nafre - Obaga del Gil (subàrea A), del
Balç de les Forques - Rasa de la Boixeda (subàrea B), i dels Sectors industrials (subàrea C).
En les dues primeres subàrees (A i B), amb perillositat mitjana enfront a despreniments i
enfront a despreniments i lliscaments, respectivament, l’estudi recomana evitar edificacions i
estructures, tret que es prenguin les mesures preventives i correctores adequades, prèvia
realització d’un projecte que les avali. Quant al subàmbit C (veure imatge 1), amb perillositat
baixa enfront a despreniments, aconsella que els estudis geotècnics previs a les futures
edificacions o estructures considerin la necessitat de prendre mesures preventives, d’acord
amb les característiques de la construcció (franja de seguretat, malles de conducció,
pantalles, mur o berma). Dit això, i a banda d’altres determinacions en matèria d’inundabilitat,
l’estudi realitza diverses recomanacions de caràcter general.
Altrament, cal esmentar 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.
En referència a la xarxa hidrogràfica, el DIE descriu la presència de diverses rases i torrents,
tot destacant els cursos de les rieres Gran i de Sant Pere, les quals conflueixen al sud del
nucli de Copons. En aquest sentit, indica que la Planificació de l’espai fluvial (PEF) de la
conca del Llobregat realitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua delimita les zones inundables
de la riera de Sant Pere, al seu pas vora el nucli de Copons, així com de la riera Gran, a partir
de la confluència amb el curs esmentat anteriorment.
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Tanmateix, l’estudi geològic aportat recomana disposar d’un estudi de detall de les rieres
Gran i de Sant Pere que delimiti el risc d’inundació, d’acord amb la directriu establerta al
Reglament de la Llei d’urbanisme.
En la mateixa línia, es pronuncia l’informe dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya
Central, el qual 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.
En relació amb l’anterior, la part valorativa de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de
20 de gener de 2017, determina que els resultats de la PEF esmentada (veure imatge 1) no
han tingut en compte l’aportació de cabal de la riera de Veciana que drena la vessant oest del
municipi, pel que no modelitza la situació d’aiguabarreig en la confluència de les dues rieres.
En aquest sentit, 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.

Imatge 1. Subàrees amb risc geològic identificades a l’Estudi d’identificació de riscos geològics a Copons (ICGC,
2016) i resultats de la PEF pels calats de la riera de Sant Pere, segons informe de l’ACA, de 20 de gener de 2017.

Per altra banda, el DIE aportat descriu que Copons presenta una gran quantitat de fonts i
deus documentades, tot i que actualment moltes d’aquestes han desaparegut, així com un
sistema d’aprofitament d’aigua singular format per mines i canals que feien funcionar els
molins de la zona d’horts propera al nucli urbà. Alhora, descriu l’abastament i el sanejament
d’aigua del municipi, prenent en consideració les determinacions dels plans directors per a la
xarxa de subministrament i de clavegueram de Copons (Aigua de Rigat, 2009 i 2011).
Respecte a l’abastament, el document indica que la qualitat de l’aigua és bona, excepte en el
cas dels paràmetres procedents del dipòsit de Prats de Rei, que superen àmpliament els
límits establerts, i de la captació de Sant Pere, la qual presenta concentracions de nitrits molt
elevades, no essent apta per al consum humà. Quant al sanejament, destaca que les aigües
residuals del nucli de Copons s’aboquen directament a la riera de Veciana, mentre que Sant
Pere de Copons disposa d’una estació de bombament de biotrit que condueix les aigües al
torrent de Floranca, i la caseria de Viladases no presenta xarxa de clavegueram.
Pel que fa a la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural, cal dir
que el DIE, el qual referencia la Diagnosi dels espais lliures del municipi de Copons (Diputació
de Barcelona, 2015), destaca els cursos de les rieres Gran i de Sant Pere, considerant la
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seva funció connectora, el valor de la vegetació de ribera associada (freixenedes, etc. ) i dels
seus gorgs (Salat, de Nafre, etc.), així com la presència d’espècies faunístiques, com ara la
tortuga de rierol. En referència al Gorg Salat, el qual se situa entre Copons i Jorba, es
constata que aquest s’inclou a l’Inventari de zones humides de Catalunya.
Així mateix, la documentació aportada posa de manifest la importància de les àrees de
matollars existents per a la conservació de la fauna (entorns del Pi del Quildo, espai sota el
turó de l’Arnau, etc.), així com de les pinedes de pinassa i rouredes de roure valencià, atenent
a la seva singularitat al terme.
En aquest sentit, la diagnosi aportada dels espais lliures del municipi identifica els hàbitats
d’interès comunitari següents, els quals caldria relacionar a l’estudi ambiental estratègic:
pinedes mediterrànies (codi 9540, no prioritari), pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus
nigra subsp. salzmannii) (codi 9530, prioritari), alzinars i carrascars (codi 9340, no prioritari),
rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)
(codi 9240, no prioritari), alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0, no
prioritari), màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars (codi 5210, no
prioritari), jonqueres i herbassars gramitoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion
(codi 6420, no prioritari), prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)
(codi 6220, prioritari), i vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) (codi 1520, prioritari).
En matèria de prevenció d’incendis, cal dir que 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.
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.
En referència a la fauna, 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.
En un altre ordre de coses, cal dir que el DIE incorpora informació gràfica sobre el Mapa de
sensibilitat acústica de Copons, tot indicant, pel que fa a la contaminació lumínica, que els
sòls no urbanitzables del municipi s’inclouen en una zona de protecció alta (E2), mentre que
els sòls urbans i urbanitzables forment part d’una zona de protecció moderada (E3), segons
el Mapa de protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya. Tot i això, 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.
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 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. Altrament, cal dir que, segons la documentació aportada,
al municipi s’identifiquen deposicions de fangs de depuradora, dels quals, a banda de
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l’impacte visual, hi ha indicis que estan causant una contaminació difusa de les aigües
subterrànies.
Respecte al canvi climàtic, el DIE estima que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
del municipi eren de 3,4 tones CO2/habitant el 2013. Alhora, preveu que la incidència del
canvi climàtic al municipi repercutiria especialment sobre les zones humides, les fonts, i el risc
d’inundació, i en segon lloc, sobre els ecosistemes de ribera i el risc d’incendis forestals.
Per altra banda, el document aportat distingeix diverses zones homogènies a nivell de
paisatge, entre les quals destaquen els sòls agroforestals, els sòls forestals, les zones fluvials
i els sols agrícoles. Quant a les àrees amb major visibilitat, indica que aquestes són les que
es perceben des de les carreteres C-1412a i BV-1005 i els camins rurals de Copons a
Montfalcó Gros i des del Balç de les Forques. En conjunt, qualifica com a bona la qualitat del
paisatge, si bé precisa que en la participació ciutadana caldrà valorar si alguns aspectes, tals
com els molins de vent dels municipis veïns, les activitats en sòl no urbanitzable típicament
urbanes (Tot Circ), l’abandonament de les construccions de pedra seca o l’abocament de
fangs de depuradora, es perceben com a impactes paisatgístics.
Pel que fa als principals elements patrimonials del municipi, cal dir que la documentació
aportada, la qual referencia el Mapa de patrimoni cultural de Copons (Diputació de Barcelona,
2014) identifica elements del patrimoni natural (rieres Gran i de Sant Pere, Gorg Salat, Gorg
de Nafre, el Morinyol, Balç de les Forques, Pi del Quildo, etc.), així com diversos conjunts,
edificacions i altres elements del patrimoni arquitectònic i arqueològic. Específicament, cal
esmentar de nou 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.
4.1.4. Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla
Examinada la documentació aportada, cal dir que el DIE aportat incorpora una relació de
principis ambientals generals, així com un seguit d’objectius específics per a l’avaluació del
present POUM, agrupats per temàtiques ambientals i ordenats en el marc de les mateixes.
A continuació, es mostren els principis i objectius definits en el DIE, els quals s’han modificat
o reformulat en el marc del present document d’abast, així com aquells altres objectius,
criteris i indicadors que es considera convenient introduir (en cursiva), atenent a la
jerarquització següent:
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.
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- 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.
Indicadors proposats per a l’avaluació del Pla: % d’ocupació del SNU, % de sòls amb graus de protecció ambiental
i patrimonial en SNU, % d’espais i elements d’interès sense grau de protecció, i grau de protecció dels connectors
ecològics.

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.
- 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.
Indicadors proposats per a l’avaluació del Pla: Percentatge de sòl artificialitzat, relació entre futurs creixements i
les previsions de creixement de població sostenible, previsió de nous habitatges, i superfície de sòl desclassificat
com a sòl no urbanitzable.
Indicador proposat per al seguiment del Pla: % de desplaçaments a peu o en transport públic.
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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.
Indicadors proposats per a l’avaluació del Pla: Percentatge de sòl urbà i urbanitzable afectat per riscos hidrològics,
i qualificació del sòl atorgada.
Indicadors proposats per al seguiment del Pla: Grau de millora de la qualitat dels cursos fluvials, consum anual
d’aigua i % d’aigües residuals depurades.

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.).
Indicador proposat per a l’avaluació del Pla: Grau d’efectivitat de les propostes i normes del POUM en relació amb
els objectius i directrius de qualitat del paisatge.

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.
- Adoptar paràmetres d’ecoeficiència en els edificis i fomentar l’ús d’energies renovables.
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- 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.
Indicadors proposats per al seguiment del Pla: Persones exposades a nivells sonors superiors als admesos,
consum anual d’energia per habitant, i % de residus sòlids urbans recollits selectivament.

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.
Indicador proposat per a l’avaluació del Pla: Emissions de CO2 (Tones) i potencial de millora de l’eficiència
energètica amb el desenvolupament del Pla.
Indicador proposat per al seguiment del Pla: Evolució de les emissions de CO2.

4.1.5. Validació de l’anàlisi d’alternatives
La documentació aportada estudia, de forma sintètica, les alternatives següents:
- Alternativa 0:
Comporta el manteniment de l’escenari actual amb el desenvolupament del sòl previst en les
Normes subsidiàries vigents i les seves modificacions. En aquest sentit, s’indica que la
superfície de sòl urbà i urbanitzable és de 164.611,31 m2, amb un potencial de nous
habitatges de 167 unitats.
Pel que fa al sòl no urbanitzable, de 1.852 ha, les Normes subsidiàries defineixen zones de
valor agrícola (clau 21), de valor agrícola, horts familiars (clau 21H), forestal (clau 22), de
protecció natural paisatgística i patrimonial (clau 23), i de protecció i servitud (clau 24).
- Alternativa 1:
Aquesta alternativa suposa la desclassificació del sòl urbanitzable vigent i la reducció del sòl
urbà de la zona industrial i del nucli de Sant Pere de Copons fins incloure únicament els
terrenys actualment consolidats (veure imatge 2). Complementàriament, preveu utilitzar i
transformar els edificis actualment buits i definir petites unitats per a la construcció de nou
habitatge en zones de construcció i gestió directa (àrees del Castell i de la Fàbrica del Raval),
així com en les àrees de transformació de la Pallissa, el sector Sud i l’escorxador.
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En aquest supòsit, la superfície de sòl urbà i urbanitzable i el nombre d’habitatges proposats
es redueix fins els 98.769,31 m2 i les 26-39 unitats, respectivament.
Quant al sòl no urbanitzable resultant, de 1.859,01 ha, aquesta alternativa contempla la
regulació del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, tot preveient, en fases
posteriors de la redacció del POUM, una zonificació fonamentada en les qualificacions
següents: agrícola de regadiu, agrícola de secà, forestal, protecció especial riera Gran,
protecció fluvial sistema hídric, protecció natural, i reserves d’infraestructures i equipaments.
Així mateix, planteja protegir el patrimoni integrat per horts, molins, basses, canals, recs,
masies i cases rurals i elements naturals i arqueològics.
Pel que fa específicament a les actuacions previstes en sòl no urbanitzable, el document
contempla la possibilitat d’admetre actuacions generadores d’activitat en zones de protecció
territorial situades al sud del nucli de Copons (càmping, hípica, turisme rural, activitats
agràries especialitzades, etc.). Alhora, proposa l’ús de l’antiga edificació de la cimentera per a
activitats que comportin usos compatibles amb el sòl no urbanitzable (agrícola, ramader i
derivats), i la ubicació/ampliació d’equipaments i infraestructures tècniques (nova depuradora
ecològica, ampliació del cementiri, camp de futbol, dipòsits d’aigua i gas, etc.).
- Alternativa 2:
Contempla les mateixes propostes de desclassificació de sòl urbanitzable i d’actuació en sòl
urbà que l’alternativa 1, si bé en aquest darrer règim del sòl preveu una intensitat d’edificació
més elevada i una menor reducció dels límits de sòl urbà del nucli de Sant Pere de Copons.
En conseqüència, la superfície total de sòl urbà i urbanitzable i el nombre d’habitatges
associats a aquesta alternativa és de 101.964,38 m2 i 46-61 noves unitats, respectivament.
Així mateix, aquesta opció suposa les mateixes actuacions relatives al sòl no urbanitzable, el
qual comprèn, en aquest cas, una superfície de 1.858,69 ha.

Imatge 2. Alternatives 0 (esquerra), 1 (centre) i 2 (dreta) relatives als nuclis urbans (font: avanç del POUM).

En relació amb l’anterior, cal dir que el DIE valora el grau d’adequació de les alternatives
estudiades als objectius ambientals definits pel propi document, i incorpora un balanç de CO2
equivalent originat per les mateixes. En aquest sentit, considera que l’alternativa 0 no dóna
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resposta a la majoria d’objectius ambientals ni de planejament previstos, presentant
propostes que han quedat obsoletes o que no s’han desenvolupat en els darrers 20 anys.
Atès l’exposat, el document conclou que, de la resta d’alternatives estudiades, l’opció 1 és
l’ambientalment més adequada, atès que suposa un impacte més baix en proposar un nivell
d’urbanització i d’habitatges més reduït (menor generació de CO2 equivalent, etc.).
En qualsevol cas, caldrà que l’anàlisi d’alternatives de l’estudi ambiental estratègic atengui als
objectius i criteris ambientals definits en el present document d’abast. Específicament, caldrà
completar la justificació de la valoració assignada a cada alternativa pel que fa al grau de
compliment dels objectius i criteris referents a preservar els espais d’interès ambiental,
ordenar adequadament el sòl no urbanitzat, i conservar els ecosistemes fràgils o escassos.
4.2.

Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla

En primer lloc, cal constatar que, llevat del càlcul del balanç de CO2 equivalent, el DIE no
incorpora una descripció dels potencials efectes ambientals de la proposta (alternativa 1), per
la qual cosa caldrà completar aquest apartat en l’estudi ambiental estratègic, que haurà
d’incorporar la resta de continguts requerits per la normativa aplicable.
Quant als creixements previstos, la documentació aportada preveu una tendència a la pèrdua
de població en el període 2015-2026 respecte a la població del padró de 2014 (323
persones). Tanmateix, en el període 2027-2035 contempla un lleu augment de les llars degut
a la recuperació demogràfica i a la reducció de la seva grandària (10-14 habitatges totals)
Addicionalment, el document considera un increment orientatiu del 50% de les necessitats
d’habitatge esmentades, fins a uns 15-21 habitatges nous totals, com a resultat del reforç de
les accions municipals (aposta per la millora d’equipaments i serveis, dinamització del
municipi potenciant el seu atractiu ecoturístic i residencial, etc.).
En aquest context, el document indica que l’alternativa adoptada a l’avanç de POUM, la qual
preveu la creació d’entre 26-39 habitatges totals, pot resoldre les necessitats de nous
habitatges per als propers anys amb prou escreix perquè si no es desenvolupa alguna de les
actuacions previstes, es puguin cobrir amb d’altres intervencions. En aquest sentit, cal
constatar que, si bé aquesta previsió d’habitatges és superior a les necessitats estimades pel
propi document, la mateixa és significativament menor que el potencial associat al
desenvolupament del planejament general vigent (167 unitats).
5. Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada
Examinada la documentació aportada, caldrà completar l’estudi ambiental estratègic amb
aquells aspectes assenyalats en cursiva en el present document d’abast. Específicament,
s’atendrà als objectius i criteris ambientals definits en l’apartat 4.1.4, tot garantint la seva
integració en la proposta d’ordenació del Pla.
Alhora, caldrà atendre les consideracions realitzades en els apartats 4.1.5 i 4.2 pel que fa a
l’anàlisi d’alternatives i la valoració de l’alternativa adoptada, respectivament.
Pel que fa a les propostes de l’avanç de Pla, cal fer les consideracions següents:
- En primer lloc, cal valorar positivament la desclassificació del sòl urbanitzable residencial i
industrial proposada al nucli de Copons, i la reducció de la superfície de sòl urbà prevista,
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especialment en els àmbits de la zona industrial i del nucli de Sant Pere de Copons, on es
reconeix l’àrea consolidada actual. En aquest sentit, es constata que la proposta suposa la
creació d’un menor nombre de nous habitatges que la resta d’alternatives estudiades i,
especialment, que el planejament general vigent.
Així mateix, cal valorar favorablement les propostes relatives a la protecció del patrimoni
arquitectònic, arqueològic i natural (millora i protecció del patrimoni arquitectònic dels nuclis
urbans, delimitació i protecció sense edificabilitat de la zona d’horts de Copons, etc.)
- Quant a l’ordenació del nucli de Copons, el qual se situa entre les rieres Gran i de Sant
Pere, es recorda que caldrà garantir la seva compatibilitat amb la directriu de preservació
enfront el risc d’inundació establerta al Reglament de la Llei d’urbanisme, especialment en els
àmbits de la Pallissa, el sector Sud i del sud de l’Escorxador. En tot cas, caldrà preservar la
xarxa hidrogràfica esmentada i la seva vegetació de ribera, la qual resta catalogada com a
hàbitat d’interès comunitari, mitjançant el reconeixement del sistema hidràulic corresponent i
la delimitació d’una franja d’espais lliures de transició vers el sòl no urbanitzable adjacent.
Quant a l’àrea del Castell, caldrà que l’ordenació que es prevegi minimitzi l’afectació dels
terrenys amb pendent elevat existents i garanteixi la màxima adaptació topogràfica de
l’edificació i la urbanització, als efectes de reduir els moviments de terres i assegurar una
adequada integració paisatgística.
- En referència a la regulació del sòl no urbanitzable, caldrà garantir la seva adequació a les
determinacions del planejament territorial aplicable, establint la corresponent gradació pel que
fa a la intensitat d’usos i d’edificació admesa en funció de cada categoria de sòl.
Específicament, caldrà que aquesta regulació asseguri la preservació dels espais i elements
d’interès ambiental identificats al municipi (xarxa hidrogràfica, zones humides, habitats
d’interès comunitari prioritaris o singulars, etc.).
- Pel que fa específicament a la zona proposada amb nous usos compatibles amb el sòl de
protecció territorial (càmping, hípica, turisme rural, etc.), cal indicar que, de conformitat amb el
planejament territorial de referència, per a l’autorització d’edificacions que no aporten qualitat
al medi natural, agrari i paisatgístic i de determinades infraestructures i equipaments, cal
considerar, prèviament, la seva ubicació en sòl de protecció preventiva, així com la
reutilització, preferent, d’edificacions existents.
En qualsevol cas, caldrà garantir la compatibilitat del règim d’usos i d’edificació que finalment
es proposi en aquest àmbit amb el manteniment dels seus valors ambientals i paisatgístics
(hàbitats d’interès comunitari, etc.), i la protecció del sòl de protecció especial confrontant
associat al curs de la riera de Veciana i la seva vegetació de ribera. Alhora, atesa la situació
d’aquests sòls de protecció territorial respecte a aquest curs hidrogràfic, caldrà assegurar que
l’ordenació prevista doni compliment a la directriu de preservació enfront al risc d’inundació
establerta al Reglament de la Llei d’urbanisme.
- Respecte a les actuacions relatives a la previsió d’implantació d’una nova depuradora i a
l’equipament del camp de futbol, cal esmentar de nou la necessitat de garantir la seva
compatibilitat amb la directriu de preservació enfront al risc d’inundació establerta al
Reglament de la Llei d’urbanisme, atès que, segons la part valorativa de l’informe dels
Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, de 20 de gener de 2017, podrien situarse, a manca que se’n concreti la ubicació, en zones inundables. Alhora, caldrà evitar, sempre
que sigui possible, l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari existents o propers.
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6. Modalitats d’informació i consulta, i identificació de les administracions públiques
afectades i del públic interessat
Les actuacions d’informació i consulta del Pla en relació amb el procediment d’avaluació
ambiental es realitzaran de conformitat amb l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental. La fase de consultes sobre el document d’aprovació inicial, que
inclourà l’estudi ambiental estratègic juntament amb un resum no tècnic del mateix, es
realitzarà per l’òrgan promotor a les administracions públiques afectades i al públic interessat
que es cita a continuació, sens perjudici que siguin consultats altres organismes segons la
legislació vigent.
6.1. Administracions públiques afectades
-

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Agència Catalana de l’Aigua
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal de l’Anoia

6.2. Públic interessat
-

El Saüquer, Associació per a la Preservació del Territori
DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural
ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura
CREAF – Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Barcelona, 3 de febrer de 2017

Vist i plau
El tècnic de l’Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental de Barcelona
Signat digitalment
CPISR-1 C
per CPISR-1 C Esteve
Esteve Tenas Tenas Godínez
Data: 2017.02.03
Godínez
07:50:38 +01'00'

Esteve Tenas Godínez
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El cap del Servei de Plans i Programes
Subdirecció General d’Avaluació Ambiental
Signat digitalment

CPISR-1 Josep per CPISR-1 Josep
Maria Torrents Maria Torrents Abad
Data: 2017.02.03
Abad
11:16:47 +01'00'

Josep Maria Torrents Abad
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CU: 2
Expedient:2016 / 062050 / N

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 24 de gener
de 2017, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord
següent:
L’Ajuntament de Copons ha tramés l’Avanç del POUM, per tal que s’emeti l’informe
urbanístic i territorial a l’empara del previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria
divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Vist l’informe dels serveis tècnics, els apartats valoratius del qual es reprodueixen a
continuació:
I. Tramitació de l’expedient
1. Tramitació municipal
Participació Ciutadana
Avanç

28/09/2016
28/09/2016

2. Documentació
El document incorpora la següent documentació:
- Memòria de la informació i memòria de l’ordenació.
- Plànols d’informació i plànols d’ordenació.
- Document inicial estratègic.
- Documents annexes.
II. Context
Esquema municipal
Copons pertany a la comarca de l’Anoia. Està situat a la part més nord-occidental de la
comarca. Limita al Nord, amb Veciana i Prats de Rei; a l’Est, amb Rubió; al Sud, amb
Jorba; i a l’Oest, amb Sant Guim de Freixenet, que pertany a la comarca de la Segarra. El
terme de Copons comprèn la vila de Copons, cap del municipi, els petits nuclis rurals de
Viladasses, a ponent, de Sant Pere de Copons, al nord-est i de la Roquera, just al nord de
nucli urbà de Copons.
El municipi forma part del sistema urbà de l’Anoia oest, que comprèn els següents
municipis: Argençola, Bellprat, Castellfollit de Riubregós, Copons, la Llacuna, Montmaneu,
Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sesgueioles, Santa Maria de Miralles i
Veciana
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El terme municipal té una extensió total de 21,53 km2 i la població a l’any 2016 és de 300
habitants. Limita al nord amb Veciana, a llevant amb Rubió, a sud amb Jorba i Veciana, i a
ponent amb Sant Guim de Freixenet.
En el context territorial és important tenir en compte la gran centralitat i influència que sosté
el municipi d’Igualada en tot l’àmbit de la Conca d’Òdena. Topogràficament, el terme
municipal és molt accidentat. Els punts més alts se situen a les serres de Rubió (681 m) i
dels Vinyals (661 m), mentre que les terres més baixes són les vinculades a la riera de
Veciana i la riera de Santa Pere, les quals formen l’aigua barreig de la capçalera del riu
Anoia. Aquests cursos fluvials comuniquen els altiplans de Calaf (700 m) amb la sortida cap
a la Conca d’Òdena (400 m).
Pel que fa a la xarxa de comunicacions i a la mobilitat, fora del terme municipal, a tocar de
límit sud transcorre l’autovia A-2 i la N-II. Ja dins el nucli de Copons, resseguint l’antic camí
ral de Calaf a Igualada, transcorre la carretera comarcal d’Igualada a Tremp, C-1412, que
neix des de la N-II a l’alçada de Jorba i comunica amb l’Eix transversal C-25 a l’alçada de
Calaf. D’un trencall de la C-1412 a l’alçada de nucli de Copons, neix la carretera BV-1005,
que comunica Copons amb Veciana.
En quant a la morfologia urbana, a Copons existeixen tres àmbits que podem definir com
urbans. El nucli de Copons, se situa en un pla inclinat, en la part central del terme
municipal i just al nord de la confluència de les riera de Sant Pere i la riera de Veciana.
Així, el nucli queda delimitat a llevant per la riera de Sant Pere i a ponent per la riera de
Veciana. Al nord transcorre la BV-1005 en direcció Veciana. A ponent transcorre la C-1412.
L’accés al nucli de Copons es pot fer per dos punts de la carretera C-1412, un situat al
nord i l’altre al sud del nucli. Dita carretera és l’arteria principal i enllaça amb la carretera NII a l’alçada de Jorba i amb l’Eix Transversal, C-25, a l’alçada de Calaf.
El nucli de Copons és d’origen medieval. La tipologia majoritària és l’edificació alineada a
carrer entre parets mitgeres, amb una alçada d’entre pb+2 / pb+3. Destaca la plaça Ramon
Godó, semitancada i porticada, que constitueix l’espai públic principal del poble juntament
amb l’espai a l’entorn de l’església. Bona part dels edificis del nucli estan restaurats i en
bon estat.
Per altra banda, se situa el petit agregat de la Roquera, situat molt proper al nucli de
Copons, al nord del mateix. Està constituït per mitja dotzena de cases unifamiliars
agrupades en línia al carrer que comunica amb l’antic camí ral cap a Calaf, i que
actualment dóna accés al cementiri. L’accés des d’un camí que neix de la BV-1005.
Per últim, tenim el petit agregat de Sant Pere de Copons (o de Comalats), que se situa molt
més a nord i a llevant de la C-1412. Aquesta es tracta d’una ordenació històrica irregular
formada a l’entorn de l’esglèsia, amb referències des del segle X.
En relació als equipaments, el municipi disposa d’equipaments suficients per les seves
dimensions, disposant d’un centre cívic multifuncional, una piscina, una pista poliesportiva i
un camp de futbol, entre d’altres.
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Pel que fa als espais oberts, el sòl no urbanitzable representa el 99% de la superfície del
terme municipal, amb un total de 1.853 ha. En relació a les cobertes de sòl, el 35%
correspon a massa boscosa, el 35% a sòl agrícoles i un 25% a matollars. La tendència dels
darrers anys és l’augment de la superfície de bosc envers la superfície agrícola. Destaca el
valor ambiental de les dues rieres i el seus entorn. L’agricultura es destina a camps de
secà. La ramaderia es present amb tres granges porcines, una d’oví i cabrum i una granja
d’aus. A la vora de la Roquera se situa un construcció industrial inactiva, l’antiga fàbrica de
ciment. També existeix un centre d’hípica i les instal·lacions d’un circ permanent.
Destaquen els recorreguts utilitzats per a l’esport i el lleure sobre els camins existents.
Dinàmiques de població
1. Àmbit territorial
En els darrers 30 anys, el sistema urbà de l’Anoia Oest ha experimentat un lleuger
creixement de població, passant dels 3.900 habitants l'any 1986 fins als 4.106 habitants
l’any 2015, representant un creixement absolut del 5%. Fer constar que des de l’any 2010
fins l’any 2015 existeix un tendència de decreixement del sistema urbà, passant dels 4.254
als 4.106 habitants en aquest període, representant un creixemenet del -3,6%.
2. Municipal
En els darrers 30 anys, el municipi de Copons ha mantingut pràcticament la seva població.
L’any 1986 la població era de 309 habitants mentre que l’any 2016 és de 300 habitants. Pel
que fa als darrers 5 anys, es constata una lleugera tendència de decreixement, passant la
població de 320 als actuals 300 habitants, representat un creixement del -6%, i seguint
també la tendència del sistema urbà del que forma part.
Segons el document, existeixen actualment a Copons 171 habitatges. D’aquests, 124 són
llars o habitatges principals (73%), 40 habitatges són secundaris o de segons residència
(24%) i s’estima un residual de 7 habitatges que són buits (3%).
En comparació amb la comarca de l’Anoia, el municipi de Copons té un percentatge similar
de llars (73%), però té un percentatge superior d’habitatges de segona residència (24%
enfront el 10% a la comarca de l’Anoia).
Les llars unipersonals són el 29% del total. La dimensió mitjana actual de la llar és de 2,42
habitants/habitatge, tenint en compte que la població l’any 2016 és de 300 habitants.
Dinàmiques econòmiques
1. Àmbit territorial
Segons l’Idescat, les persones en actiu i ocupades a la comarca de lAnoia treballen als
diferents sectors segons els següents percentatges: és predominant el sector serveis, amb
un percentatge del 62%, seguit de la indústria, amb un 29%. El tercer lloc l’ocupa la
construcció, amb el 7% i, en darrer lloc, el sector primari, que representa prop del 2%.
L’atur a la comarca l’any 2014 és del 22% de la població activa.
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2. Municipal
Copons presenta un taxa de població activa de 49%, inferior a la de la comarca. Té gairebé
el mateix nombre d’autònoms que d’assalariats i predominen a igual proporció l’ocupació
en els sector industrial i de serveis.
L’atur a nivell municipal se situa en el 12%, inferior a l’índex d’atur registrat a la comarca
(22%) i de la província de Barcelona (17%). El nivell de renda familiar bruta disponible
(RBFD) és de 15.705 € per habitant, superior a la mitjana de l’Anoia (11.676 €) i a la de la
província de Barcelona (11.966 €).
L’activitat econòmica de Copons és reduïda, d’acord amb la seva mida. El cens d’activitats
recull 6 explotacions ramaderes, un hípica, un paintball i un circ. A l’interior del casc urbà
es localitzen un escorxador, una fusteria, un taller de reparació de l’automòbil i un taller de
brodats de punt. Com activitats terciàries, únicament existeixen una fleca, una botiga de
queviures i el bar de la piscina municipal.
La memòria destaca la continua tendència de tancament d’activitats comercials i el fet que
no existeix cap establiment de turisme rural ni cap restaurant tot i el potencial patrimonial i
natural elevat del que disposa el municipi. La manca d’activitat econòmica local i la
dificultat per generar ocupació provoquen la fuita de força de treball cap a d’altres
municipis. Com a conseqüència, la gran part de la població activa del municipi treballa fora
del mateix.
En relació al sòl industrial, cal destacar que no s’ha desenvolupat el sector de sòl no
urbanitzable industrial previst al sud del nucli urbà, així com tampoc s’ha desenvolupat cap
de les tres unitats d’actuació en sòl urbà no consolidat: UA 10a, UA 10b i UA 10c.
Dinàmiques urbanístiques
1. Àmbit territorial
1.1. El Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16 de
setembre de 2008 i publicat al DOGC núm. 5241, el 22 d'octubre de 2008. Aquest
document determina, respecte al municipi de Copons, el següent:
SISTEMA D’ESPAIS OBERTS
El Pla territorial classifica la major part del terme municipal dins la categoria de sòl de
protecció especial. Únicament es classifiquen dins la categoria de sòl de protecció
preventiva els àmbits més propers al nucli urbà així com alguns àmbits a l’extrem
ponent del terme municipal. Com a sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o
paisatgístic es classifiquen els àmbits a l’entorn de la riera de Veciana, ja al sud de
nucli urbà. No s’identifica dins el terme cap espai PEIN ni Xarxa Natura 2000.
SISTEMA D’ASSENTAMENTS
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El Pla territorial determina pel nucli urbà Copons l’estratègia de creixement moderat.
D’acord amb el què estableix l’article 3.7 de les Normes d’ordenació territorial,
l’estratègia de creixement moderat correspon a una extensió urbana admissible de
l’ordre del 30% de la superfície de l’àrea urbana consolidada en el moment de
l’aprovació definitiva del Pla territorial. Per altra banda s’identifiquen tant el petit nucli
de la Roquera com el nucli de Sant Pere de Copons amb l’estratègia de millora i
compleció.
SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES
El Pla territorial no preveu cap nova determinació concreta dins l’àmbit del terme
municipal de Copons. El tram més proper de la reserva de sòl per l’Eix Transversal
Ferroviari transcorre per Jorba, municipi limítrof al sud, sense afectar el terme
municipal de Copons.
1.2. El Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals, aprovat definitivament pel
conseller de Territori i Sostenibilitat el 29 de juliol de 2016 i publicat al DOGC el 5 d’agost
de 2016 identifica el terme municipal de Copons, part dins la Unitat de Paisatge de la
Conca d’Òdena (tota la part sud del terme incloent el nucli de Copons) i part dins la Unitat
de Paisatge dels Costers de la Segarra (franja nord i ponent del terme municipal).
2. Municipal
2.1. El planejament urbanístic vigent són les Normes Subsidiàries de planejament (NNSS),
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de
juny de 1995 i publicades al DOGC en data 26 de juny de 1996. Segons consulta al
Registre de planejament urbanístic de Catalunya, són vigents els següents planejaments
derivats:
a) De caràcter industrial
-

Pla especial urbanístic de la unitat d’actuació industrial UA 10a, publicat al DOGC
en data 15 de desembre de 2006. No s’ha executat i no s’han cedit ni urbanitzat
els sistemes previstos.

b) De caràcter residencial
-

Pla especial urbanístic de la unitat d’actuació industrial UA 9a, publicat al DOGC
en data 6 de març de 2008. No s’ha desenvolupat.

c) Altres
-

Pla especial d’infraestructures per a la instal·lació del parc eòlic Turó del Magre,
publicat al DOGC en data 21 de maig de 2008.

-

Pla especial urbanístic per a l’activitat de circ a les feixes de Tot Circ, publicat al
DOGC en data 22 d’abril de 2009.
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Altrament s’han aprovat les següents modificacions puntuals:
-

Modificació puntual de NNSS a l’entorn de l’església, publicada al DOGC el 25 de
gener de 2005.

-

Modificació puntual de NNSS a l’àmbit de la UA 9a el Castell, publicada al DOGC
el 22 de gener de 2007.

-

Modificació puntual de NNSS al nucli urbà de Sant Pere de Comalats, publicada
al DOGC el de març de 2007.

-

Modificació puntual de NNSS a l’àmbit del paratge de Can Bel, publicada al
DOGC el 15 de maig de 2008.

-

Modificació puntual de NNSS a l’àmbit de la Unitat d’actuació residencial Hort
d’en Sala i Riera Gran, publicada al DOGC el 15 de maig de 2008.

-

Modificació puntual de NNSS a l’àmbit del paratge del Clot de la Guinardera,
publicada al DOGC el 22 de juliol de 2008.

Cal destacar la modificació puntual de NNSS a l’àmbit del sector urbanitzable residencial
Horta d’en Sala i l’àmbit de la Riera Gran. Dita modificació va classificar l’àmbit de la Riera
Gran com a sòl urbanitzable i com a peça discontinua on obtenir les cessions d’equipament
i zones verdes del sector de sòl urbanitzable residencial SAU 11r (Horts d’en Sala) ja
previst a llevant del nucli, pel qual es va incrementar la densitat d’habitatge previst
inicialment.
2.2.

Quadre de dades del planejament vigent:

SÒL URBÀ

SÒL URBANITZABLE

Superfície Ha

%

11,15

0,6%

5,11

0,3%

SÒL NO URBANITZABLE

1.853,39

99,1%

TOTAL

1.869,66

100,0%

Superfície
Ha

%

SUC

10,68

95,7%

SNC

0,48

4,3%

SUD

5,11

100,0%

SND

0,00

0,0%
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Habitatges buits (SUC)
Desenvolupats

No desenvolup.

Nombre de sectors i polígons

0

7

Potencial d'habitatges (Hab)

0

167

Potencial d'activitat
econòmica(ha)

1,66 ha

1,66 ha

Cal destacar que no s’ha desenvolupat cap dels sectors ni polígons previstos. El
planejament vigent preveu un potencial total en sectors i polígons d’actuació de 167
habitatges, sense que se n’hagi construït cap. Cal tenir present que el parc d’habitatge total
existent actualment al municipi és de 171 habitatges i que, per tant, el planejament vigent
té un potencial de nou habitatge per duplicar el parc actual.
III. Desenvolupament urbanístic sostenible
Extensió urbana màxima
La memòria de l’Avanç aporta el càlcul de l’extensió urbana admissible segons l’estratègia
de creixement moderat que assenyala el Pla territorial pel nucli de Copons. De conformitat
amb l’article 3.7 de les Normes d’ordenació territorial, aquesta estratègia determina una
extensió màxima de l’àrea urbana existent de l’ordre del 30% a la vegada que cal aplicar
un factor corrector pels nucli de petita dimensió.
En aquest sentit, cal comptabilitzar com a àrea urbana existent (A) tots els sòl urbans
consolidats o urbanitzats. L’Avanç determina l’àrea urbana existents (A) en 10,43 ha, de la
que, segons la memòria, en resulta una extensió màxima (E) de 19,60 ha.
En aquest sentit, cal excloure de l’àrea urbana existent els sectors residencials 9a i 9c i els
sectors industrials 10a, 10b i 10c, tots ells subjectes a planejament derivat i sense
desenvolupar. En aquest sentit, s’ha procedit a calcular de forma aproximada l’àrea urbana
existent (A), que se situa al voltant de les de 8,29 ha. D’acord amb l’estratègia de
creiexement moderat establerta pel Pla Territorial i calculada a partir de la fórmula E =
(30/100) * A *f , s’obté una extensió urbana màxima de l’orde de les 4,85 ha.
Per tant, caldrà revisar la memòria i considerar que l’àrea urbana existent (A) se situarà al
voltant de les 8,29 ha i que, conseqüentment, l’extensió urbana màxima (E) se situarà al
voltant de les 4,85 ha.
Tant l’alternativa 1 com l’alternativa 2 de l’Avanç preveuen la supressió dels dos sectors de
sòl urbanitzable previstos al planejament vigent (aproximadament de 4 ha de sòl) alhora
que preveuen les mateixes propostes de transformació i compleció de nucli urbà però amb
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diferents densitats d’habitatge. En aquest sentit, es pot extreure de les intencions de les
propostes de l’Avanç que les dues alternatives proposen una extensió de sol urbà
aproximada de 2 ha, la qual se situaria dins l’àrea d’extensió urbana màxima admissible i,
per tant, dins l’extensió màxima determinada pel Pla territorial. No obstant, caldrà que el
document, en les següents fases, determini amb precisió l’extensió urbana proposada i
justifiqui l’adequació al Pla territorial de la mateixa.
Dinàmica d’edificació
El total de nous habitatges construïts entre els anys 1999 i 2010 és de 5 habitatges. Entre
els anys 2011 i 2014 es varen construir 2 nous habitatges. Per tant, el ritme anual de
construcció de nous habitatge resulta inferior a la unitat per tot el període 1999-2014.
Per altra banda cal tenir present que en el context de la comarca de l’Anoia l’estoc d’obra
nova se situa en 17,9 habitatges per cada 1000 habitants, el qual se situa molt per sobre
de la mitjana catalana (10,5).
En relació a la compravenda d’habitatge, segueix la tònica d’estacament, on el període
2004-2007 se’n van registrar només 5 transaccions, mentre que pel període 2008-2015,
se’n va produir únicament 1 transacció.
En relació al parc d’habitatge, segons la memòria, aquest se situa en 171 unitats.
D’aquests, 124 són llars o habitatges principals (73%), 40 habitatges són secundaris o de
segons residència (24%) i s’estima un residual de 7 habitatges buits (3%).
La proposta de l’Avanç, segons l’alternativa escollida, preveu un potencial d’entre 26 i 39
nous habitatges en el desenvolupament dels diferents àmbits en sòl urbà no consolidat, el
que suposaria tenir un ritme de construcció anual d’habitatge d’entre 1 i 2 nous habitatges
anuals durant els propers 18 anys, índex lleugerament superior al dels darrers 18 anys, el
qual no arriba a la unitat. En relació a les llicències d’obres, la memòria fa contar que en els
darrers anys el gruix de llicència d’obres ha tingut per objecte obres menors de reforma
d’habitatges.
Capacitat d’acollida del sistema urbà
Sostre Residencial:
D’acord amb les dades proporcionades per l’Observatori del Territori, a Copons resten
pendents de desenvolupar en els diferents sectors i polígons residencials un potencial de
167 habitatges a construir, dels que no s’ha executat cap.
En comparació, al sistema urbà de l’Anoia Oest s’han construït 432 habitatges restant un
potencial pendent de construir de 1.001 habitatges. Això representa que s’ha executat el
30,3% del sòl residencial previst i que resta per desenvolupar el 69,7% restant. El sòl brut
residencial no desenvolupat ascendeix a 51,24 ha.
Sostre per a Activitat econòmica:
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Pel que fa al municipi, es constata que no s’ha desenvolupat cap sector de sòl industrial
previst corresponent a les Unitat d’actuació 10a, 10b i 10c i al sector de sòl urbanitzable
industrial previst al sud del nucli.
En comparació amb el sistema urbà de l’Anoia Oest, s’han desenvolupat un 3,6% del
sostre industrial potencial, en concret 8.175 m², mentre que resten per desenvolupar el
restant 96,4% de sostre previst i quantificat en 217.815 m².
Eficiència
El document de l’Avanç determina per l’alternativa escollida, l’alternativa 1, com a primera
aproximació una superfície de sòl brut destinat a ús residencial en sòl urbà no consolidat
que s’estima en 2 ha i una forquilla potencial d’entre 26 i 39 habitatges. Aquestes dades
suposen un densitat d’habitatge d’entre 13 i 19 habitatges/ha.
IV. Planejament a tràmit
Estratègies principals
De l’anàlisi efectuat el document d’Avanç determina les següents problemàtiques:
-

-

Pèrdua de població i manca de capacitat per atraure’n nova, motivada per la
reducció del flux migratori i per la marxa dels joves.
Habitatge disponible però envellit i en mal estat. Poca oferta de lloguer.
La gestió urbanística dels creixements residencials previstos sobrepassen la
capacitat inversora privada alhora que representen un creixement no sostenible
que sobrepassa qualsevol previsió de creixement de població.
El transport públic escàs i de poca freqüència.
Pèrdua progressiva de sòl de conreu envers el sòl forestal.
Dèficits estructurals a l’equipament de l’escola.
Escassa oferta d’establiments d’alimentació i serveis bàsic i manca de llocs de
treball que absorbeixi la força de treball local.

Els objectius i criteris generals que regiran el nou POUM són els següents:
-

-

Preservar un entorn de qualitat. Mantenir les zones de protecció de la
biodiversitat i el patrimoni natural fent-les compatibles amb les activitats en el sòl
lliure que ho puguin ser. Fomentar les activitats agrícoles i ramaderes. Posar en
valor els espais fluvials i d’interès natural.
Creixement sostenible. No ocupar més sòl per a edificacions residencials més
enllà de l’estrictament necessari.
Revertir l’envelliment de la població. Millorar les condicions i l’atractiu residencial
per evitar la marxa de la població jove i revertir la tendència de decreixement.
Definir un pla d’actuació per incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preu
assequible. Fomentar la recuperació i rehabilitació del parc d’habitatge existent.
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-

-

-

-

Dinamitzar l’economia i fomentar el desenvolupament de noves activitats. Revisar
l’actual regulació d’usos i activitats tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable.
Fomentar noves activitats vinculades a la qualitat de l’entorn que puguin generar
ocupació. Aprofitar el potencial turístic, la recuperació d’oficis i d’establiments
d’alimentació, restauració i serveis bàsics. Buscar nous usos pels edificis en
desús com la fàbrica tèxtil de carrer Raval, la fàbrica de ciment i el restaurant
situat a la vora de la riera.
Mantenir la tipologia residencial. Mantenir l’estructura de casc antic del segle
XVIII de preferència dels vianants als carrers i d’habitatges entre mitgeres, que
coexisteixen amb zones d’horts al voltant del nucli i que configuren un model
saludable i amb elevat atractiu a preservar. Mantenir els espais viaris lliures de
vehicles aparcats. Mantenir aquest model pels nous creixements.
Mantenir i revaloritzar el patrimoni. Facilitar la rehabilitació urbanística del nucli i
potenciar els valors històrics, urbanístics i ambientals per millorar la qualitat de
vida dels residents, el potencial turístic i, conseqüentment, el desenvolupament
econòmic.
Fomentar la millora dels equipaments i serveis. Garantir la millora dels
equipaments (escola, camp de futbol,...) i aprofitar el rol aglutinador d’aquests.
Rehabilitar l’edifici de l’antiga rectoria per a l’escola. Facilitar l’adequació dels
establiments tancats per a la recuperació de llocs de treball. Afavorir la millora de
l’atractiu residencial del poble. Millorar el transport públic de viatgers entre
Copons i Calaf.

Alternatives presentades
Per tal de donar compliment a l’article 106.2 b) del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), en aquest document d’Avanç s’exposen
diferents alternatives d’ordenació considerades en el procés d’avaluació ambiental
estratègic:
Alternativa 0: correspon a les determinacions del planejament vigent (NNSS de 1996,
modificacions puntuals aprovades i planejament derivat aprovat). El seu potencial
edificatori és de 167 habitatges en sectors en sòl urbanitzable delimitat i en sòl urbà no
consolidat, el que significa doblar el parc d’habitatge actual i la població actual. Pel que fa
al seu potencial de sòl destinat a activats econòmiques i/o industrials, es preveu un sector
industrial en sòl urbanitzable delimitat de 1,82 ha amb un sostre màxim de 10.920 m². Així
també es preveuen tres sectors subjectes a Pla especial de superfície conjunta de 1,66 ha.
Cap d’aquests sectors industrials s’ha desenvolupat.
Alternativa 1
Pel que fa al sòl no urbanitzable:
-

Protegir la zona d’horts actual situats al voltant del nucli urbà per mantenir aquest
espai agrari de regadiu, en conjunt amb els canals de reg, les basses i els antics
molins.
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-

-

-

-

Contemplar l’entorn de la riera de Sant Pere entre l’entrada del poble i el pont de
Mas Arnau com un tram d’especial protecció pels seus valors. Potenciar l’activitat
agrícola i forestal. Posar en valor els itineraris de la ribera fluvial de la riera de
Sant Pere, l’itinerari del Pi del Quildo i l’itinerari del Gorg del Nafre.
Preveure la ubicació de sistema d’equipaments i serveis i infraestructures
tècniques com el dipòsit d’aigua i gas municipals, el camp de futbol i l’estació
depuradora d’aigües residuals.
Determinar la possibilitat d’admetre usos generadors d’activitats en zones de
protecció territorial com els càmpings, les hípiques, el turisme rural i les activitats
agràries especialitzades.
Possibilitat que l’antiga fàbrica cimentera pugui encabir activitats compatibles
amb el sòl no urbanitzable.
Definir una zonificació que no entorpeixi el desenvolupament de les activitats
agrícoles, ramaderes i forestals.

Pel que fa al sòl urbà:
-

-

-

-

Classificar l`actual àmbit de sòl urbanitzable residencial Horts d’en Sala, SAU11r, de sòl no urbanitzable.
Classificar l’actual àmbit de sòl urbanitzable industrial, SAU-11i, de sòl no
urbanitzable i reduir el sòl urbà industrial actual a exclusivament l’àrea
consolidada.
Creixements residencials:
o El Castell: es descarta l’ordenació vigent (PEU UA-9a) i es proposa la
construcció d’entre 8-12 habitatges en tipologia unifamiliar i una cessió
d’entre 40-60% de sòl públic en l’actual àmbit de la UA-9a.
o La Pallissa: es proposa una àrea de compleció urbana preveient un total
d’entre 2-4 nous habitatges.
o Sector sud: àrea de transformació de les actuals naus i magatzems en
usos residencials. Es preveuen entre 8 i 12 habitatges nous.
o Escorxador: transformació de l’edifici de l’escorxador per a ús residencial.
Es preveuen entre 4 i 6 nous habitatges.
Protecció i manteniment dels jardins i horts privats situats al voltant del nucli.
Equipaments:
o Qualificar la rectoria d’equipament escolar i l’edifici “la Barraca”
d’equipament.
o Qualificar l’edifici de l’antiga fàbrica tèxtil del carrer Raval d’equipament.
o Es redueix el sòl qualificat d’equipament a l’àmbit on se situen la piscina i
la pista esportiva municipal, classificant de sòl no urbanitzable la feixa de
terreny de gran pendent situada al límit est de l’àmbit i en contacte amb el
sòl no urbanitzable.
Mobilitat:
o Nova vialitat: es preveu un nou recorregut paral·lel a la riera de Veciana a
través de les àrees de transformació de la Pallissa i del sector sud que
millori la mobilitat comunicant el sud de nucli urbà amb els carrer Ramon
Morera i del Raval.
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-

o Zones d’aparcament: es proposen qualificar de sistema viari destinat a
aparcament l’espai que ja es fa servir com a aparcament al carrer Sant
Magí i també l’espai de Cal Reiet que també actualment ja es fa servir
com a aparcament. En l’àmbit de Cal Reiet també es preveu la possibilitat
d’obtenir sòl per equipament.
Nucli de Sant Pere de Copons: ajustar el límit del sòl urbà al nucli consolidat,
sense preveure cap nou habitatge.
Nucli de La Roquera: permetre 2-3 nous habitatges amb una tipologia similar a
l’actual.

Alternativa 2
L’alternativa 2 és exactament igual a l’alternativa 1 pel que fa a les determinacions en sòl
no urbanitzable. En sòl urbà fa les mateixes propostes però incrementat la densitat
d’habitatges pels creixements i àmbits de transformació proposats, de la següent manera:
-

-

Creixements residencials:
o El Castell: es proposa la construcció d’entre 14-18 habitatges en tipologia
unifamiliar i plurifamiliar i una cessió d’entre 40-60% de sòl públic en
l’actual àmbit de la UA-9a.
o La Pallissa: àrea de compleció urbana preveient un total d’entre 2-4 nous
habitatges.
o Sector sud: àrea de transformació de les actuals naus i magatzems en
usos residencials. Es preveuen entre 16-20 habitatges nous.
o Escorxador: transformació de l’edifici de l’escorxador per a ús residencial.
Es preveuen entre 6 i 8 nous habitatges.
o La fàbrica del Raval: transformació de l’antiga fàbrica tèxtil per a l’ús
d’habitatge. Es preveuen entre 6 i 8 habitatges nous i una cessió entre el
40 i el 60% de sòl públic.
Nucli de Sant Pere de Copons: mantenir el límit actual de sòl urbà i permetre 2-3
nous habitatges vinculats a una millora de l’espai públic.
Nucli de La Roquera: permetre 6-8 nous habitatges amb una tipologia similar a
l’actual vinculats a la millora de l’accessibilitat al cementiri.

L’alternativa 0 té un potencial de 167 nous habitatges, mentre els potencials de l’alternativa
1 i 2 si situen entre els 26 i 39 i entre els 46 i 61 nous habitatges respectivament. La
previsió demogràfica realitzada pel propi document situen les necessitats de nou habitatge
per l’any 2035 entre les 7 i les 21 noves unitats en funció de l’escenari. Tenint en compte
que l’alternativa 1 preveu entre 26 i 39 nous habitatges, l’Avanç l’escull com l’alternativa 1
com a alternativa a desenvolupar atès que és la que millor s’ajusta a dites previsions.
Dades de la proposta:
A. PREVISIÓ DE NOUS HABITATGES
El document de l’Avanç avalua els diferents escenaris demogràfics d’acord amb la
projecció que fa en un horitzó de 18 anys, de cara a l’any 2035. La població l’any 2016 se
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situa en 300 habitants. El document fa una projecció de població que se situa entre els
escenaris mitjà i alt, preveient una població de 330 habitants de cara a l’any 2035. Això
suposaria un increment del 10% de la població actual.
Per altra banda, atenent al fet que la mida de les llars té una tendència de decreixement
progressiu, les necessitats de nous habitatges se situarien entre les 7 i les 21 noves
unitats, segons el propi document. L’alternativa escollida treballarà en un proposta d’entre
26 i 39 nous habitatges per tal de cobrir les futures necessitats amb cert marge d’escreix
sobre les necessitats projectades.
La ràtio d’habitants per habitatge l’any 2011 se situava en els 2,62 habitants/llar. Tenint en
compte que aquesta ràtio tendeix a la baixa i podria situar-se a l’entorn dels 2,40
habitants/llar en el futur, l’alternativa 1 suposaria un creixement de població d’entre 62 i 93
habitants, situant la població entre els 362 i els 393 habitants i suposant un creixement
absolut de població d’entre el 20% i 31% respectivament.
Per tant, el document d’Avanç preveu en l’alternativa escollida un potencial d’entre 26 i 39
nous habitatges en el desenvolupament del POUM, amb cert escreix per sobre de les
necessitats d’habitatge previstes.
B. QUADRE DE DADES DE LA PROPOSTA
El document de l’avanç no aporta dades que permetin fer càlculs sobre percentatges de
classificació de sòl proposats. En canvi, si que de la memòria es poden intuir les següent
dades sobre previsions d’habitatges:

Num

Sup. (HA)

Habitatges

Densitat mitjana

El document no entra a detallar
atès que és l'Avanç del POUM.
No obstant, no es classificarà sòl
urbanitzable.

Nous
habitatges
en SU

13-19 hab/ha

Activ. Econòmica

PAUs
PMUs
SUDs
SUNDs
TOTAL

2,00 ha

26-39
hab

13-19 hab/Ha

Potencial d'habitatges
Potencial d'habitants
(x 2,405)

26-39
62-93

V. Valoració de l’expedient / Observacions principals
1. Pel que fa als creixements proposats
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A. CREIXEMENTS EMINENTMENT RESIDENCIALS
L’Avanç aposta per un model de creixement racional i sostenible, descartant el sector
urbanitzable residencial dels Horts d’en Sala, el qual, amb un potencial de 135 nous
habitatges, suposava un creixement desmesurat en relació a les necessitats d’habitatge de
poble, fet que es valora molt positivament.
Així també es proposa eliminar el sector industrial previst pel planejament vigent en sòl
urbanitzable, situat al sud del nucli, atès que en tots els anys de vigència no hi ha hagut
cap interès per desenvolupar-lo i, per altra banda, escau considerar que Copons respon a
un tipologia població eminentment rural, entenent que el sòl purament industrial se situa i
s’ha de situar en altres municipis de la Conca d’Òdena, que disposin de les infraestructures
i la connectivitat adients.
El POUM preveu classificar només sòl urbà i sòl no urbanitzable, no preveient classificar
cap peça de sòl urbanitzable. Així, s’enfoca el document en el sentit de considerar Copons
com un municipi d’escassa complexitat urbanística, visió que es considera totalment
encertada.
L’alternativa escollida per l’Avanç preveu un potencial total d’entre 26 i 39 nous habitatges
en els diferents àmbits de compleció i transformació urbana. Aquest potencial proposat se
situa per sobre de les necessitats d’habitatge previstes pel propi document, que se situen
entre els 7 i els 21 nous habitatges. Tot i això, es valora positivament el potencial
d’habitatge proposat, atès que es tracta de valors màxims, i que en qualsevol cas
representa un gran ajust enfront el potencial previst pel planejament vigent (167 nous
habitatges).
Pel que fa a l’àmbit del Castell, l’Avanç descarta l’ordenació vigent que va ser aprovada a
través d’un Pla especial urbanístic l’any 2008. Aquesta es tracta d’una peça molt important
en la futura configuració del nucli de Copons atès que constituirà la façana a llevant del
poble, que serà visible des de la carretera. Tenint en compte la importància de la peça, la
necessitat de garantir una adequada integració paisatgística amb el conjunt del nucli i la
dificultat topogràfica dels terrenys, es considera que el POUM hauria de mantenir la
previsió del seu desenvolupament a través d’un Pla de millora urbana, o bé, en cas que
des del POUM es considerés necessari determinar l’ordenació final del mateix delimitant un
polígon d’actuació, caldrà incorporar al propi POUM tota la documentació d’estudi i
justificativa de l’ordenació que es proposi amb el nivell de detall que correspondria a un Pla
de millora urbana.
Pel que fa als àmbits de compleció i transformació urbana de la Pallissa i del sector sud
proposats, s’ha previst a mode indicatiu la voluntat de connectar el carrer Ramon Morera
amb el carrer Vilanova a la part sud del nucli, conformant un recorregut paral·lel a la riera
de Veciana, valorant-se positivament la proposta. També es valora favorablement la
proposta que es fa al sector sud de transformar els tallers i magatzems existents i en desús
en usos residencials. No obstant, cal indicar pel que fa a aquests àmbits, en primer lloc,
que caldrà incorporar al POUM un estudi d’inundabilitat per tal de determinar si aquests
terrenys resulten afectats pel risc d’inundabilitat i així poder comprovar la compatibilitat de
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l’actuació. Dit estudi haurà de ser valorat per l’Agència Catalana de l’Aigua. En el cas que
es determini la inexistència del risc o es determinin les mesures necessàries per eliminarlo, el POUM haurà de tenir especial cura en com es configurarà aquesta façana ponent del
nucli, prioritzant l’obtenció de sòl per sistemes en la franja límit amb el sòl no urbanitzable,
per garantir una correcta transició entre el sòl urbà i el no urbanitzable. Alhora caldrà
garantir un tractament i/o estudi unitari de la façana ponent que conformaran les futures
edificacions, tenint en compte l’alt valor paisatgístic i natural de la riera de Veciana i el fet
que aquestes edificacions conformaran la façana ponent del nucli, tot valorant la possibilitat
de preveure un Pla especial que reguli aquesta actuació.
Per altra banda, en relació als terrenys que se situen al sud del nucli, per sota l’edifici de
l’escorxador i actualment classificats de sòl urbà, la proposta preveu mantenir-los en sòl
urbà. Cal fer constar que aquests terrenys estan conformats per petits horts, sense cap
edificació consolidada. En aquest sentit, es considera que caldria classificar dits terrenys
de sòl no urbanitzable, definint el límit sud del sòl urbà sobre les edificacions existents, que
actualment ja configuren visualment aquest límit urbà sud i també tenint en compte el
potencial risc d’inundabilitat d’aquests terrenys mateixos, atès que se situen molt propers
de la confluència de la riera de Sant Pere amb la riera de Veciana.
En relació al nucli històric de Sant Pere de Copons, l’alternativa escollida preveu reduir
l’àmbit de sòl urbà actual a l’estrictament consolidat per les edificacions, sense preveure
cap tipus de creixement, i per tant, eliminant la possibilitat de construir nous habitatges
prevista al planejament vigent. La proposta es valora favorablement atès que es considera
que no escau admetre nous habitatges en aquest nucli rural.
En relació al petit nucli de la Roquera, tenint en compte que la seva configuració aïllada i el
fet que cal prioritzar els creixements de compleció del nucli de Copons, caldria limitar la
proposta al reconeixement de les edificacions actuals, descartant cap nou habitatge, alhora
que es considera que caldria classificar de sòl no urbanitzable els terrenys situats a ponent
del vial que hi dona accés, atès que es tracta d’uns terrenys que se situen al límit amb el
sòl no urbanitzable on es considera que no s’hauria d’admetre la construcció de cap nou
habitatge.
B. CREIXEMENTS INDUSTRIALS I TERCIARIS
L’Avanç proposa la reducció dels sòls industrials als únicament així consolidats. Tal com
s’ha dit, es proposa eliminar el sector industrial previst pel planejament vigent en sòl
urbanitzable, situat al sud del nucli urbà el qual no es considera necessari ni adequat a la
tipologia rural de nucli i pel fet que mai hi ha hagut cap interès per desenvolupar-lo.
Així mateix, pel que fa als terrenys actualment classificats de sòl urbà industrial que ocupen
unes edificacions agropecuàries en desús i situats al sud del nucli, l’Avanç proposa
classificar dits terrenys de sòl no urbanitzable, atès que no estan urbanitzats alhora que no
es considera necessari aquest sòl industrial, on mai s’ha instal·lat cap activitat industrial.
Pel que fa a l’àmbit de l’actual UA 10a, aquesta peça compta amb un Pla especial aprovat i
publicat l’any 2006, el qual preveia cessions de sòl per a sistemes d’espais lliures,
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d’equipament i de vialitat i sòl industrial per possibilitar l’ampliació de l’activitat existent. El
sector no s’ha desenvolupat i no s’han realitzat les cessions dels sistemes ni l’obra
urbanitzadora. Tampoc s’ha instal·lat cap nova activitat ni s’ha ampliat l’existent sobre el sòl
qualificat d’industrial.
La proposta del POUM per aquest àmbit consisteix en reduir la superfície del mateix a
exclusivament el consolidat per l’edificació existent, mantenint la qualificació dels sistemes
encara sense obtenir. En aquest sentit, la proposta haurà de delimitar un polígon d’actuació
urbanística amb l’objecte de garantir la cessió dels sistemes previstos i la urbanització dels
mateixos. Així mateix, tenint en compte que es proposa reduir tot el sòl d’activitat que es
preveia en aquest àmbit exclusivament al consolidat per la nau existent i que la proposta
del POUM preveu la reconversió dels actuals tallers del sector sud a usos residencials, es
considera que caldria valorar la possibilitat de mantenir cert sòl industrial en aquest àmbit
que permeti una possible ampliació de l’activitat existent i/o la implantació d’alguns petits
tallers alhora que així es garanteixi la viabilitat de l’àmbit de gestió el qual preveurà
càrregues de cessió de sistemes i la corresponent urbanització.
2. Pel que fa a l’adequació de la proposta
En relació a l’adequació amb el Pla territorial, escau recordar que el document haurà de
tenir un apartat específic on es justifiqui l’adequació del POUM a les seves directrius.
En aquest sentit, tal i com s’ha fet constar en l’apartat d’extensió urbana màxima, caldrà
revisar la memòria i considerar que l’àrea urbana existent (A), un cop exclosos els sòls
urbans no consolidats, és aproximadament de 8,29 ha i, conseqüentment, l’àrea d’extensió
urbana màxima (E) se situarà sobre les 4,85 ha. No obstant això, es constata que
l’alternativa escollida suposaria una extensió de sol urbà al voltant de les 2 ha, proposta
que se situa dins el valor d’extensió urbana màxima admissible. Tanmateix, caldrà que el
document, en les següents fases, determini amb precisió l’extensió urbana proposada i
justifiqui que se situa dins l’extensió urbana màxima determinada pel Pla territorial.
En relació als sistemes, la proposta preveu obtenir dues zones d’aparcament públic,
qualificant de sistema viari dos àmbits que ja actualment es fan servir d’aparcament i que
corresponen a l’aparcament del carrer Sant Magí i a l’aparcament de Cal Reiet, on també
s’apunta a l’obtenció de sòl per equipament. En aquest sentit, caldrà que el POUM
determini com es preveuen obtenir dits sòls, ja sigui a través d’actuacions d’expropiació, on
en aquest cas caldrà justificar que l’Ajuntament disposa dels recursos suficients per dur-les
a terme, o bé, vinculant la seva obtenció al desenvolupament d’algun àmbit de gestió o
sector de planejament. Cal fer la mateixa indicació pel que fa a la proposta de qualificar
d’equipament l’edifici de l’antiga fàbrica tèxtil.
En relació al sòl no urbanitzable, caldrà tenir especial atenció en l’ordenació que es
proposi, tenint sempre present que les delimitacions i disposicions normatives del Pla
territorial en quant a la protecció del sòl no urbanitzable s’han d’entendre com a mínim
exigible. En aquest sentit, en relació amb la zonificació que el POUM proposi per al sòl no
urbanitzable, caldrà assegurar que aquesta serà coherent amb les condicions i limitacions
fixades pel Pla territorial per a les diferents categories de sòl, amb una gradació de la
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intensitat del usos en funció dels valors dels sòls. En cap cas, els sòls veuran reduït el grau
de protecció que els hi atorga el Pla territorial.
En relació a la proposta de protegir la zona d’horts que se situa a ponent del nucli urbà per
mantenir aquest espai agrari de regadiu en conjunt amb els canals de reg, les basses i els
antics molins, es considera que caldria que el POUM concretés una zonificació específica
sobre aquest àmbit que estableixi una regulació normativa que garanteixi la seva
conservació i manteniment. Així mateix, caldria valorar la possibilitat de remetre a la
redacció d’un futur Pla especial urbanístic per l’admissió de determinats usos i/o
actuacions.
Pel que fa a l’àmbit al sud del nucli pel que es proposa estudiar la possibilitat d’admetre
usos com hípiques, turisme rural o càmpings cal indicar que per l’ús de turisme rural aquest
només es pot admetre en edificacions rural anteriors al 1950 i susceptibles de formar part
del catàleg de masies i cases rurals. En relació a l’ús de càmping, caldrà tenir en
consideració el potencial risc d’inundabilitat de la riera de Veciana i descartar l’admissibilitat
de l’ús si existeix dit risc. En tot cas, es considera que caldria vincular l’admissió de
qualsevol nova activitat en aquest àmbit a prioritzar la reutilització de les granges en desús
existents envers l’ocupació de nou sòl amb noves edificacions.
Pel que fa a la ubicació prevista per l’equipament del camp de futbol i per la infraestructura
tècnica de l’estació depuradora d’aigües residuals caldrà garantir també la seva
compatibilitat amb el potencial risc d’inundabilitat.
Pel que fa a l’antiga fàbrica cimentera, a més dels usos rurals previstos, caldria valorar la
possibilitat que aquesta edificació pugui ser destinada a alguns dels usos previstos a
l’article 47.3 del text refós de la Llei d’urbanisme per les edificacions rurals en desús per les
que cal corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. Cal fer la mateixa
consideració envers les naus agropecuàries en desús que se situen al sud del nucli.
En relació al paisatge, el Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals, aprovat
definitivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat el 29 de juliol de 2016 i publicat al
DOGC el 5 d’agost de 2016 identifica el terme municipal de Copons, part dins la Unitat de
Paisatge de la Conca d’Òdena (tota la part sud del terme incloent el nucli de Copons) i part
dins la Unitat de Paisatge dels Costers de la Segarra (franja nord i ponent del terme
municipal). En aquest sentit, caldrà que el POUM reculli els objectius i les accions de
qualitat paisatgística, els criteris i les accions a prendre en consideració que es determinen.
3. Pel que fa a la documentació
Pel que fa a la documentació, es recorda que caldrà que les nomenclatures, classificacions
dels sòls i qualificacions urbanístiques s’adeqüin als estàndards del MUC (Mapa Urbanístic
de Catalunya).
Fonaments de dret
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
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Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Resolució TES/757/2012, de 20 d’abril, de delegació de competències de la persona titular
de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en els comissions territorials
d’Urbanisme i la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, publicada al DOGC
núm. 6117, de 27 d’abril de 2012.
Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:
-1 Emetre informe sobre l’Avanç del POUM, de Copons, a l’efecte de l’informe urbanístic i
territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada
pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb les observacions efectuades a
la part valorativa del present informe.
-2 Indicar a l’Ajuntament que aquest informe s’emet sense perjudici de la resolució que
pugui adoptar-se definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.
-3 Indicar a l’Ajuntament que la documentació del POUM que es presenti per a l’informe
previ a l’aprovació provisional, ha d’incloure l’arxiu en format “vectorial” del document
d’ordenació.
-4 Notificar aquest acord a l’Ajuntament i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental.

El secretari de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de la Catalunya Central
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Identificació de l’expedient
Informe sobre la consulta per a l’emissió del document d’abast de l’estudi ambiental
estratègic de l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons
(OTAABA20160144-URB 152-16)
Descripció
Copons és un municipi pertanyent a la comarca de l’Anoia amb una superfície de 21,53 km2 i
una població de 323 habitants (any 2014).

Figura nº1: Situació del terme municipal.
El terme municipal limita al nord amb Veciana, 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 Viladeses,a la banda de ponent.
El planejament vigent al municipi de Copons són les Normes Subsidiàries de planejament,
aprovades definitivament i publicades al DOGC el 9 de setembre del 1996.
El objectius de l’Avanç del POUM de Copons són:
·
·
·
·
·

Preservar un entorn de qualitat.
Revertir l’envelliment de la població.
Dinamitzar l’economia i fomentar el desenvolupament de noves activitats.
Mantenir i revaloritzar el patrimoni.
Fomentar la millora dels equipaments i serveis.
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L’Avanç de POUM planteja tres alternatives d’ordenació:
·

Alternativa 0 ó planejament vigent: actualment són vigents les Normes Subsidiàries
de 1996 i les seves modificacions. Am l’objectiu de revertir la progressiva pèrdua de
població preveia la delimitació d’una nova zona residencial i d’una àrea de
creixement per a l’ús industrial.

·

Alternativa 1: proposa pel nucli de Copons, fer compatible el creixement residencial
estimat amb la mínima ocupació de sòl lliure. Per això es preveu que es poden
utilitzar i transformar un nombre importat 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 a les àrees: del
Castell o de la Fabrica del Raval, o també les àrees de transformació, com les
situades en el sud del municipi (9) La Pallisa, (10) Sector Sud, (11) L’Escorxador.
També es redueix al mínim necessari el límit de la zona industrial, cenyint-lo a l’àmbit
de la zona consolidada actualment.

·

Alternativa 2: Pel nucli de Copons, la proposta manté les mateixes restriccions de
nous creixements per a usos: residencial o industrials que s’han descrit per a
l’Alternativa1. En aquesta alternativa, es proposa avaluar els mateixos indrets, però
amb uns índex de creixements més elevats.
ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Sòl residencial
388 habitatges
171 actual+167 potencial

Sòl residencial
197-210 habitatges
171 actual+(26-39) potencial

Sòl residencial
217-232habitatges
171 actual+(46-61) potencial

Sòl d’equipament
44.308 m2

Sòl d’equipament
45.253 m2

Sòl d’equipament
44.308 m2

Sòl industrial
12.208 m2

Sòl industrial
4.500 m2

Sòl industrial
4.500 m2

TOTAL
Sòl urbà: 113.559,1 m2
Sòl urbanitzable:
51.052,20 m2
Sòl no urbanitzable:
1.852,4 Ha

Sòl industrial
Sòl urbà: 98.769,31 m2
Sòl urbanitzable:
0,0 m2
Sòl no urbanitzable:
1.859 Ha

Sòl industrial
Sòl urbà: 101.964,38 m2
Sòl urbanitzable:
0.0 m2
Sòl no urbanitzable:
1.858,74 Ha

Després de valorar les tres alternatives, s’ha considerat la conveniència de desenvolupar
l’alternativa 1 com a base per a l’Avanç del POUM. Les actuacions previstes són:
1.

Sòl no urbanitzable:
-Planteja desenvolupar en les fases posteriors de la redacció del POUM, una zonificació
basada en 8 zones que són les següents: agrícola de regadiu, agrícola d secà, forestal,
protecció d’espais de riera Gran, protecció especial sistema hídric, protecció natural m
reserves d’infraestructures i equipaments.
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-A nivell de normativa, es planteja protegir el patrimoni dels horts, molins, les basses, els
canals i les recs, així com les masies i cases rurals i els elements naturals i arqueòlogic.
Es proposa també la ubicació de nous equipaments tals com una nova depuradora
ecològica, cementiri, camp de futbol, etc.
-Apareix un nou sòl no urbanitzable a través de la desclassificació de l’Hort en Sala, la
reducció de la Zona industrial (manteniment de l’àrea consolidada) i desclassificació com
a SNU de Sant Pere de Copons.

Figura nº2: Sector industrial al marge dret de la riera de Veciana.
2.

Sòl urbà:
·

Pel nucli de Copons, es preveu utilitzar i transformar un nombre important d’edificis
que ara estan buits per les dificultats a ser habitables. També definir petites unitats
per a la construcció de nou habitatge, ja sigui en zona de construcció i gestió directe,
coma les àrees: del Castell o de la Fàbrica del Raval. O també les àrees de
transformació, coma les situades al sud del municipi: 9. La Pallissa, 10. Sector Sud i
11. L’Escorxador.
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Figura nº3: Actuacions previstes en sòl urbà al nucli de Copons.
Pel creixement residencial que s’ha previst, no seria necessari ocupar el sòl urbanitzable de
l’Hort d’en Sala.
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 Sant Pere de Copons, es proposa ser més restrictiu pel que fa a la construcció
de nous habitatges (8) prevists en a modificació que es va fer de les Normes Subsidiàries de
l’any 2007.
Marc legal
Aquest informe s’emet d’acord amb la sol·licitud efectuada pel Departament de Territori i
Sostenibilitat, en compliment de l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, i de l’article 15 de la Llei catalana 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, en el marc legal establert en els articles 106 i 115 del
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. L’article 106 regula el
contingut de l’avanç de l’instrument de planejament i, el 115, el procediment de l’avaluació
ambiental dels plans urbanístics. En concret, l’apartat (d) de l’article 106 regula la necessitat
de presentar un informe ambiental preliminar en els casos en què l’instrument de
planejament estigui sotmès a avaluació ambiental, per tal que l’òrgan ambiental pugui
determinar l’amplitud, el nivell de detall i el grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat
ambiental.
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L’objectiu d’aquest informe és donar contingut al vector aigua del document d’abast que ha
d’emetre l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Cal tenir en compte el marc legal europeu establert per la Directiva Marc de l'Aigua
(2000/60/CE) (DOCE, 2000) (en endavant, DMA) transposada a l'ordenament jurídic estatal,
en el text refós de la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol, mitjançant l'article 129 de la Llei
62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE
núm. 313, de 31 de desembre de 2003). Aquesta normativa estableix un marc d'actuació
comú en la gestió de l'aigua a tots els Estats membres de la Unió Europea. L'aigua deixa de
ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element bàsic dels
ecosistemes hídrics, i part fonamental per al sosteniment d'una bona qualitat ambiental que,
alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa, els aspectes biològics, i també els
hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb
els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants
tòxics i persistents (alguns, de nova inclusió). La DMA proposa la regulació de l'ús de l'aigua
i dels espais associats a partir de la capacitat que aquests tenen per suportar diferents tipus
de pressions i impactes. D'aquesta manera, es pretén promoure i garantir l'explotació i ús
del medi de manera responsable, racional i sostenible.
Segons el document IMPRESS redactat dins del marc d'aplicació de la Directiva Marc, no hi
ha dades sobre el nivell d'Estat Ecològic definit a la massa d'aigua de la riera de Veciana i la
riera de Sant Pere. Tot i així, s'hauran d'adoptar mesures per mantenir/millorar aquest nivell
i, a més, caldrà realitzar actuacions que vagin encaminades a obtenir el bon Estat Ecològic.
Antecedents i documentació adjunta
El 1 de desembre del 2016 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va demanar
informe sobre els efectes respecte el vector aigua que pot comportar el pla en relació a les
competències d’aquesta Agència, així com l’abast i el grau d’especificació de l’estudi
ambiental estratègic, d’acord amb l’article 19 de la Llei 21/2013.
La
documentació
es
va
descarregar
http://appdmah.gencat./web/cerca/plans_participació

del

lloc

web

Domini públic hidràulic, zona de policia i zona de servitud.
El terme de Copons es troba travessat per varies rases i uns quants torrents que
desemboquen als dos cursos principals que travessen el terme, la riera Gran i la riera de
Sant Pere. La banda llevant del nucli urbà es troben la ras del Bel, la del Castellà i la dels
Ponts; a ponent la rasa de la Boixeda o el torrent Boter.
Tal com les defineix l’article 5 del TRLA, les lleres de domini privat són aquelles per on hi
discorre ocasionalment aigua de pluja i, des del seu origen, travessen només finques
particulars. Pel que fa a les obres i actuacions que s’autoritzen en aquestes lleres, s’aplicarà
el que s’estableix a l’article 5 del TRLA.
L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lleres
públiques, i estableix que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes
a:

Pàgina 5 de 13

a) una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH
b) una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats
que s’hi desenvolupin
La zona de servitud té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH, i ha de quedar lliure
de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol
actuació en zona de servitud estarà sotmesa al que s’especifica a l’article 7.2 del RDPH. La
plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA.
Per realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l’autorització de l’ACA, a no
ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures d’ordenament urbanístic o
plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats per l’ACA i s’hagin recollit les
previsions formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es
regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.
En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic
caldrà que tinguin l’autorització expressa d’aquest Organisme, fora dels casos en què
l’informe exclogui expressament aquesta necessitat.
Guies tècniques de l’ACA:
- Tant les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica en
camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc), com els encreuaments de conduccions
o serveis sota lleres, caldrà que es facin d’acord amb el document tècnic redactat per l’ACA
“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que
interfereixen amb l’espai fluvial”.
- Els càlculs hidrològics i hidràulics es faran d’acord amb el que estableix el document tècnic
“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”,
aprovat per l’ACA.
Abastament d’aigua
L’objecte de l’Avanç del Pla d’ordenació Urbanística del Pla del Penedès tindrà
repercussions ambientals pel que fa a la disponibilitat de recursos, ja que es preveuen
àmbits de creixement urbà (26-39 habitatges).
Segons consta a la memòria presentada, pel que fa a l’abastament de Copons, la
companyia gestora és Aigua de Rigart, SA.
Al 2009 es va redactar el Pla director per la xarxa de subministrament de Copons on es
descriu el sistema d’abastament que consta de:
·

·
·

Fonts de subministrament: són dos: 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
gestora de les aigües del municipi (Aigua Rigart, SA) compra en alta al Consell comarcal
de l’Anoia.
Dipòsits: el municipi disposa de tres dipòsits i un quart al terme municipal de Prats de
Rei.
Dos bombaments, el de la mina de la Bona Mossa i el bombament entre dos dels
dipòsits.
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Caldrà valorar si amb els futurs creixements que es planegen a l’avanç del POUM hi haurà
suficient recurs disponible.
El Pla Director planeja 8 accions de millora prioritzades i valorades:

De cara al contingut de l’estudi ambiental estratègic, s’haurà d’incloure la següent
informació:
1. Descripció de la xarxa actual (incloent concessió d’aigües, etc.) i de les noves propostes
del Planejament.
2. Necessitats d’aigua del creixement (residencial, industrial, recreatiu, etc.) que preveu el
Planejament, tant en sòl urbà no consolidat, com en sòl urbanitzable (volum anual i cabal
continu). Es tindran en compte les dotacions del Pla Hidrològic corresponent.
3. Justificació del grau de suficiència de l’actual infraestructura en alta, incloent un balanç
d’aigua, amb els consums anuals actuals i els previstos. En cas de problemes en
l’abastament, definició i justificació d’alternatives viables.
S’informa que les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures
d’abastament (o bé l’ampliació de les ja existents) correspondran als propietaris afectats per
les noves actuacions urbanístiques.
En el cas que hi hagi aprofitaments d’aigua procedents de pous o de lleres públiques,
recorda que hauran de regularitzar la situació davant l’Organisme de Conca (en cas de
disposar de Resolució). En qualsevol cas, s’estarà al que estableix el RDPH, tenint
compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües.

es
no
en
20

Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de
nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest
sentit, caldrà que aquests projectes compleixin el que estableix l'Ordenança tipus sobre
estalvi
d'aigua
de
la
Diputació
de
Barcelona
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(www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf). L’aplicació d’aquesta ordenança permet
assegurar que tots els edificis, tant públics com privats, disposen de mecanismes d'estalvi
d’aigua a les dutxes, aixetes i cisternes; i de comptadors i reguladors de pressió per a
cadascun dels habitatges, locals i usos diferents. L’Ordenança exigeix també la necessitat
d’incorporar un o més sistemes de reutilització d’aigua als edificis (reutilització d'aigües
grises, d'aigua de pluja, d'aigua sobrant de piscines...), en funció de la seva tipologia
(unifamiliar, plurifamiliar, hotels, oficines...). L’ACA recomana, a més, que els serveis
municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de clavegueram utilitzin preferentment
aigua procedent de fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja), i
que així s'especifiqui als plecs de prescripcions tècniques municipals.
Aquesta Agencia ha pogut comprovar que existeix un expedient de concessió a nom de
l’ajuntament de Copons (CC2002000316) per tres sol·licituds d’aprofitament d’aigües
subterrànies, en concret per un volum de 30.200 L/dia del pou I destinats a abastament,
3.000 L/d del pou II destinats a reg de jardí i per unes piscines i per últim 40.000 L/d de la
mina per a abastament. Es va atorgar la concessió supeditant la vigència d’aquesta a la
concessió sol·licitada en el nº d’expedient CC2002000394. Atenent les necessitats
justificades, es va procedir a l’atorgament de 27.000 m3/a, a repartir entre les tres
captacions.

Sanejament
Segons la documentació presentada, les aigües residuals del nucli urbà s’aboquen
directament a la llera de la riera de Veciana, un a l’alçada del carrer Ramon Morera i un altre
la final del carrer Vilanova.
Pel que fa als nuclis disseminats, Sant Pere de Copons presenta una xarxa amb una estació
de bombament biotrit que transportà 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
(Id. 10310) per un import de 381.500 euros. Però a l’actualització del 2010 es va retirar
aquesta previsió.
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Figura nº4: Emplaçament de la futura Edar.
S’ha previst la ubicació d’una depurador biològica verda per al tractament de les aigües
residuals del nucli urbà. Aquesta s’ubicaria uns metres aigües avall de l’aiguabarreig de la
riera Gran i la riera de Sant Pere.

Foto nº1: Emplaçament de la futura Edar.
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Caldrà indicar:

1.- Especificació de la separació d’aigües: residuals domèstiques, residuals industrials
(que en principi haurien de preveure una depuració pròpia i independent de les
domèstiques), i pluvials.
2.- Anàlisi de la infraestructura actual de sanejament, justificació del grau de suficiència
d’aquesta envers el nou creixement planificat, i previsions d’actuació. Definició de
com es resoldrà la depuració d’aquestes aigües, i de com i on es retornaran al
medi. Justificar que el retorn de pluvials no originarà afeccions a tercers (podent ser
necessari disposar de basses de laminació)
3.- Justificació d’adequació al Decret 130/2003 de 13 maig pel qual s’aprova el
Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i adequació al PSARU 2005
(Aprovat per Resolució MAH/2370/2006 de 3 juliol – DOGC 4679 de data 19/07/06)
A més, caldrà que l’Informe faci constar que:
1. Tant si el tipus de sòl és urbanitzable, com si és sòl urbà no consolidat, les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures de sanejament (o bé l’ampliació de les
ja existents) corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística.
2. D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb caràcter general,
l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de
contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic,
excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.
3. Els nous desenvolupaments urbanístics tenen un impacte sobre el grau de saturació de
les plantes depuradores, que sovint han estat dissenyades amb una reserva de capacitat
que ja ha estat superada. Algunes d’aquestes EDARs ja han estat ampliades. En d’altres,
l’ampliació i/o adequació està prevista al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals
Urbanes 2005 (en endavant, PSARU 2005, publicat en el DOGC núm. 4679, el 19.7.2006).
En qualsevol cas, però, la normativa urbanística relativa a les obres bàsiques d’urbanització
estableix que, tant per als polígons industrials com per als residencials, les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures de sanejament o ampliacions de les ja
existents (col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre i/o submarí) corresponen als propietaris
afectats per la nova actuació urbanística.
Tal com ho van acordar mitjançant Conveni signat el 6 d’octubre de 2010, la Direcció
General d’Urbanisme, l’ACA, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació Catalana de promotors Constructors d’Edificis, l’operació es
concretarà via conveni entre les parts, d’acord amb el model de conveni que s’adjunta en
aquest informe, que haurà de ser subscrit per l’Ajuntament, propietaris afectats en cas que
sigui una promoció privada i ACA, amb la finalitat d’executar el sanejament amb les
adequades condicions per a que pugui ser recepcionat per l’Ajuntament. La signatura del
conveni és condició prèvia i necessària per tal d’obtenir l’informe favorable d’aquesta
Agència pel que fa al planejament derivat.
L’import aproximat a contribuir pel promotor, ja sigui públic o privat, a la inversió de
sanejament en alta, que serà degudament notificat en la tramitació de planejament derivat,
es calcularà d’acord amb els criteris que es troben penjats a la nostra pàgina web:
Planificació/sanejament/criteris de càlcul pels convenis de sanejament.
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La informació pública de l’aprovació inicial del planejament urbanístic objecte del present
informe incorporarà el model de Conveni que es tramet, que s’adjunta en aquest informe.
Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.
Cal que l’Ajuntament demostri la compatibilitat del creixement urbanístic planificat d’acord
amb el que estableixen la Llei d’Urbanisme en el seu article 6 -“Directriu de preservació front
als riscs d’inundació”, i el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme, en les seves Disposicions Transitòries Primera -“Aplicació de la directriu
de protecció front als riscos d’inundació en el cas de planejament general no adaptat” , i
Segona -“Estudis d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació hidràulica
aprovat” .
En cas que, per demostrar l’esmentada compatibilitat, sigui necessari redactar un estudi
d’inundabilitat, cal que aquest es faci d’acord amb la “Guia tècnica. Recomanacions
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (Agència Catalana de l’Aigua. Març
2003).
En funció de quines siguin les característiques de la llera, serà necessari tenir en compte la
influència del transport sòlid sobre la làmina d’aigua. Per a la seva valoració, l’estudi es
presentarà en format paper i CD (incloent l’arxiu executable HEC-RAS), i amb definició
mínima 1:1.000.
L’Agència Catalana de l’Aigua està redactant en aquests moments el document “Planificació
de l’espai fluvial de la conca del Llobregat”, l’àmbit d’estudi del qual inclou la conca de la
riera Gran amb la confluència amb els riu Anoia (Jorba). Els resultats dels models
hidrodinàmics que s’estan desenvolupant, els quals tenen en compte els efectes de
magatzem i acumulació d’aigua que provoquen les diferents estructures que tallen la
direcció del flux de crescuda i també el retard en el trànsit de l’avinguda, determinen que els
cabals màxims instantanis pels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys en tot el tram del
terme municipal de la riera de Sant Pere són, respectivament, 90 , 250 i 415 m3/s.

Figura nº5: Resultats de la PEF del Llobregat Baix pels calats de la riera de Sant Pere.
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Aquest resultats de la PEF no han tingut en compte l’aportació de cabal de la riera de
Veciana que drena la vessant oest del municipi, i per tant no modelitza la situació
d’aiguabarreig en la confluència de les dues rieres.

Foto nº2: Vista parcial del terme municipal de Copons des del tallers de Lliró.
Serà necessari la presentació d’un estudi de hidràulic de la riera de Veciana per tal de poder
valorar si els possibles desenvolupaments urbanístic previstos, així com el sòl urbà existent,
es troben en una zona amb risc hidrològic previsible.
Afeccions mediambientals
Les actuacions del planejament s’hauran de fer d’acord amb els “Criteris d’intervenció del
espais fluvials publicats”, redactats per l’ACA el març de 2002 i publicats a la seva pàgina
web.
Conclusions

D’acord amb les anteriors consideracions, s’identifiquen efectes significatius sobre el
vector aigua pel que fa a l’abastament, sanejament, inundabilitat i afeccions ambientals, fet
que aconsella, pel que fa a les competències d’aquesta Agència, la redacció d’un estudi
ambiental estratègic. En qualsevol cas, caldrà tenir en compte la resta de consideracions
que es fan en relació al (domini públic hidràulic, la zona de policia de lleres, la zona de
servitud, l’abastament d’aigua, el sanejament, les afeccions ambientals, i la inundabilitat) i
que es poden incloure a l’aprovació inicial de l’Avanç del POUM de Copons que
posteriorment valorarà l’Agència Catalana de l’Aigua o bé en l’eventual document ambiental
estratègic.
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Pel tal de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, l’Avanç del POUM del Copons
haurà d’anar adaptant-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc
i, en particular, al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat el 5 de
gener del 2017 (Decret 1/2017, DOGC 03.01.2017).
Signat electrònicament
per :CPISR-1 Sònia
Escobar Arraez
Data :2017.01.20
11:36:33 CET
Raó:Tècnica de les
Demarcacions
Territorials de TorderaBesòs i Llobregat-Foix
Lloc : Barcelona

El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 Josep
Maria Aguiló Saun
Data :2017.01.20
12:21:05 CET
Raó:Cap de la
Demarcació Territorial
de Llobregat-Foix i
Tordera-Besòs
Lloc : Barcelona
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Identificació de l’expedient
Informe relatiu als riscos de protecció civil referent al POUM de Copons, en fase d’Avanç
de Pla (STCC2016 0050).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Fets
El dia 28 de novembre de 2016 entra als Serveis Centrals del Departament d’Interior un
escrit de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAABA)
(registre d’entrada eValisa 9032/95356/2016), pel qual es tramet l’expedient relatiu al
POUM de Copons, i es demana que s’emetin les consideracions oportunes en relació
amb l’abast i el grau d’especificació de l’estudi ambiental estratègic d’aquell POUM, als
efectes de l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
L’expedient surt de la Direcció General de Protecció Civil i entra als Serveis Territorials
d’Interior a la Catalunya Central el 22 de desembre de 2016 (registre de sortida eValisa
9032/104758/2016 i d’entrada 9032/102601/2016).
La documentació aportada en l’expedient consisteix en:
- Memòria descriptiva i justificativa
- Document inicial estratègic
- Document comprensiu
- Estudi per a la identificació de riscos geològics a Copons
- Altres estudis annexos
- Plànols
Segons la documentació esmentada, les propostes del POUM, pel que fa a nous
creixements, per a l’Alternativa 1, que és l’escollida, són:
Per al 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 de ser habitables, i també
definir petites unitats per a la construcció de nou habitatge, ja sigui en zones de
construcció i gestió directa, com les àrees del Castell o de la Fàbrica del Raval, o també
les àrees de transformació com les situades al sud del municipi: 09 La Pallissa, 10
Sector Sud i 11 L’Escorxador.
Es redueix al mínim necessari el límit de la zona industrial, i es cenyeix a l’àmbit de la
zona consolidada actualment.
Per al nucli de la Roquera, la proposta reforça els camins per a la consolidació del
patrimoni construït i es mantenen les mateixes característiques de les Normes
subsidiàries actuals.
Per al nucli de Sant Pere de Copons, es proposa ser més restrictiu pel que fa la
construcció de nous habitatges (8) previstos en la modificació que es va fer de les NNSS
el 2007.
En total, es planteja per al sòl urbà entre 26 i 39 habitatges nous.
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Fonaments de dret

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Segons l’article 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Generalitat té la
competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la
regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la
seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil.
2. Segons l’article 13 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
les actuacions de totes les administracions públiques a Catalunya han d’estar
orientades a la reducció del risc i, segons l’article 14 d’aquesta disposició, la
legislació urbanística i de planificació territorial, així com la sectorial que afecti les
activitats de risc han de tenir en compte les necessitats de protecció civil i establir
mesures de prevenció de riscos i de minimització del seu impacte.
3. El present informe es fonamenta en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya, en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, en el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament d’urbanisme, i en el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures.
4. També es fonamenta en el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, del Reglament del
Domini Públic Hidràulic (text consolidat a 29 de desembre de 2016).
5. Els criteris per al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles
amb la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses,
risc nuclear i risc d’inundacions, han estat publicats a la Resolució del conseller
d’Interior IRP/971/2010, de 31 de març (DOGC núm. 5.602 de 7 abril de 2010). Les
condicions mínimes que han de complir els nous desenvolupaments urbanístics a
ubicar dins les zones identificades com de risc químic en el transport de mercaderies
perilloses per carretera i ferrocarril han estat publicades al web de la DGPC per mitjà
d’una instrucció tècnica de data 2 de desembre de 2013.
6. També es té en compte la normativa per a la prevenció d’incendis forestals, en
particular el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de prevenció d’incendis forestals en
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i
la seva modificació per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
7. Els edificis d’importància normal o especial, han de tenir en compte les normes de
construcció sismoresistent per aquest tipus d’edificis (vegeu NCSR-02, Reial Decret
997/2002).
8. Per a l’anàlisi de riscos s’ha tingut en compte l’anàlisi de risc dels plans
d’emergència de la Generalitat de Catalunya. Així, d’acord amb les dades de la
Direcció General de Protecció Civil (DGPC), el municipi de Copons està afectat pels
riscos de protecció civil que es mostren a la taula següent (*):
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AFECTACIÓ

PLA D'EMERGÈNCIA

Padró

Considerat
Turístic

325

NO

Vulnerabilitat

Perill

Moderada

Molt alt

PROCICAT - Pla bàsic d'emergències municipal

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFOCAT - Pla especial per incendis forestals

NIVELL

Voluntari

Obligat

ESTAT PAM**
Pendent de
revisió
Homologat el
14/09/2005
Pendent de
revisió
Homologat el
14/09/2005

Nivell de Risc
INUNCAT - Pla especial per inundacions

Moderat

NEUCAT - Pla especial per nevades

SISMICAT - Pla especial per sismes

Padró

Altitud

325

432

Intensitat
(MSK)

Edificis
inhabitables

VI-VII

10 edificis

Recomanat

No té el Pla fet

Obligat

No te el Pla fet

Recomanat

No té el Pla Fet

Recomanat

No té el Pla Fet

Tipus de Via
Carretera

TRANSCAT - Pla especial per accidents en el
transport de mercaderies perilloses

(*) Les zones concretes d’afectació es poden consultar al Mapa de Protecció Civil disponible a
l’enllaç següent: http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp
(**) Pla d’actuació municipal. D’acord amb la normativa vigent de protecció civil, els plans
han de ser revisats cada 4 anys des de la data d’homologació.

Anàlisi de riscos externs
1. Incendis forestals
Segons el Pla INFOCAT, Copons té un perill molt alt d’incendi forestal i una vulnerabilitat
moderada. El Decret 64/1995 cataloga el municipi de Copons com d’alt risc d’incendi
forestal.
2. Inundacions
Segons el Pla INUNCAT, Copons té un risc moderat d’inundacions. La cartografia de
l’ACA
d’inundabilitat
de
la
conca
del
Llobregat
(disponible
a
http://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P418002774913388
04707154) assenyala inundabilitat per diversos períodes de retorn a la riera de Sant

Pere, així com zones potencialment inundables a les lleres d’altres rieres i torrents.
A la “Imatge 10” (Mapa de riscos naturals i tecnològics) del Document inicial estratègic,
la inundabilitat que es marca per a la riera de Sant Pere no coincideix amb la de les
capes actuals de l’ACA.
La major part d’actuacions proposades al POUM no estan delimitades amb exactitud a la
cartografia, només assenyalades amb uns cercles, però amb la informació
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proporcionada sembla que se situen fora de les zones inundables, potser amb l’excepció
de la número 19, que correspon a la “Depuradora ecològica d’aigües residuals amb
sistema de llacunatge”, però caldrà esperar que se’n concreti la ubicació per saber-ho.
També al proposta número 22, que correspon a “Nous equipaments” es troba en una
zona inundable per T100 segons la cartografia actual de l’ACA.

GENERALITAT DE CATALUNYA

3. Sismes i risc geològic
Des del punt de vista del risc sísmic, d’acord amb el Pla especial per emergències
sísmiques de Catalunya (SISMICAT), el municipi de Copons està ubicat en una zona on
es poden produir terratrèmols d’intensitat VI-VII (escala MSK) per a un període de retorn
de 500 anys.
D'altra banda, actualment la Direcció General de Protecció Civil no disposa de dades en
detall pel què fa al risc geològic d'esllavissades, esfondraments, subsidències, etc. de la
zona objecte de l'informe.
No obstant això, l’expedient inclou un “Estudi per a la identificació de riscos geològics a
Copons”, realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, les conclusions del
qual, que recull el Document inicial estratègic, són:
“Les zones urbanes i urbanitzables de Copons se situen en terrenys plans, poc o gens propensos a generar
inestabilitats. Tanmateix, als vessants de la riera Gran i de Sant Pere, situats a l’oest de la població, s’ha
reconegut escarpaments amb nombrosos indicis de moviments de vessant, alguns dels quals importants,
que han permès delimitar tres subàrees:
La subàrea A (plànol 1) 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 succeí 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 (plànol 1) 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 una 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 (plànol 1) 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”.

De les actuacions proposades, no s’observa que cap es trobi a les subàrees A, B o C.

4. Químic i transport de mercaderies perilloses
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El municipi de Copons no està afectat pel Pla d’emergència exterior del sector químic de
Catalunya (PLASEQCAT). Pel que fa al Pla especial d’emergències per accidents en el
transport de mercaderies per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), té un nivell
de perill alt perquè l’extrem sud del terme municipal està a menys de 500 m de l’A-2.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Conclusions:
1. La documentació disponible d’aquest expedient no inclou Normativa, per la qual cosa
aquest informe només es pot basar en la descripció de les propostes que es fan en
documents no normatius. D’altra banda, a la cartografia d’ordenació, la major part de les
propostes s’ubiquen només aproximadament, sense delimitar-les, per la qual cosa
l’informe tampoc no pot concretar.
Se suggereix que, a la fase d’aprovació del POUM, es torni a demanar informe a
Protecció Civil.
2. Al Document inicial estratègic falta contemplar el risc d’incendi forestal i altres riscos
de protecció civil, com sismes, accidents en el transport de mercaderies perilloses i
nevades.
Pel que fa al risc d’inundacions, cal ampliar la descripció del risc i actualitzar la
informació d’inundabilitat per T10, T100 i T500 de la Riera de Sant Pere. També caldria
disposar d’un estudi hidràulic de la riera de Veciana validat per l’ACA.
3. Les noves propostes que puguin estar afectades per risc d’inundació s’avaluaran
quan es disposi de l’estudi i cartografia completa d’inundabilitat d’acord amb les
normatives referenciades als punts 3, 4 i 5 de l’apartat de Fonaments de dret d’aquest
mateix informe.
4. Pel que fa al risc d’incendis forestals, sens perjudici de les prescripcions que
s’indiquin des dels organismes sectorials competents, es recorda que s’hauran de tenir
en compte les mesures preventives contemplades en la legislació vigent sobre prevenció
d’incendis forestals. Es recomana incloure-ho a la Normativa del POUM.
5. Pel que fa als riscos geològics, es recomana atendre les conclusions i les
recomanacions efectuades per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a l’”Estudi
per a la identificació de riscos geològics a Copons”.
Vist-i-plau
El Responsable d’Anàlisi Geoeconòmica
i Social
Xavier Sanclimens Solervicens
Manresa, 20 de gener de 2017.

La Responsable de Protecció Civil a la
Catalunya Central
Agnès Centellas Capsada
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