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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 

I. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Justificació de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada  

En el marc dels treballs del Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons, l’Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada (en endavant, EAMG) és el document d’anàlisi de 
l’increment de mobilitat que poden arribar a generar els nous usos previstos en el 
planejament, la seva afecció a la xarxa viària actual i proposada al POUM i, si 
procedeix, les mesures necessàries per garantir la mateixa tant de vehicles, privats i 
públics, com de vianants i bicicletes.  
 
Com es recull a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, cal una planificació acurada 
de la mateixa a escala global, però també local, fruït del consens dels agents implicats. 
La mobilitat és un dels factors més importants que intervenen a l’hora d’afrontar la 
millora mediambiental de qualsevol territori. En conseqüència, caldrà dur a terme un 
procés de planificació acurat en el que es s’incloguin totes les variables que puguin 
afectar la mobilitat d’un determinat àmbit territorial.  
 
Concretament en l’article 18 de l’esmentada Llei, es recull la següent consideració, de 
la que resulta el present document: 
 

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
 
1. L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada avalua l’increment potencial 

de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova 
implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul 
impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així mateix, valora 
la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera 
sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del 
promotor o promotora per a col·laborar en la solució dels problemes 
derivats d’aquesta nova mobilitat generada. 

2. L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada s’ha d’incloure, com a mínim, 
en els plans territorials d’equipaments o de serveis, en els plans directors, 
en els plans d’ordenació municipal o instruments equivalents i en els 
projectes de noves instal·lacions que es determinin per reglament. 

3. L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada s’ha de sotmetre a informació 
pública, conjuntament amb el pla o el projecte de què es tracti, i ha d’ésser 
sotmès a informe de l’autoritat territorial de la mobilitat. 
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4. Per a l’aprovació definitiva dels plans o els projectes que han motivat 
l’elaboració de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, se n’han de 
prendre en consideració i se n’han de valorar les conclusions. Si els plans 
o projectes no segueixen les determinacions de l’estudi ho han de justificar. 

5. En l’estudi de la mobilitat generada s’ha de prendre en consideració la 
possibilitat que els promotors de l’activitat de què es tracti participin en el 
finançament de l’increment dels serveis de transport públic que resultin 
pertinents, d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 

 
La planificació haurà de superar necessàriament una fase de diagnosi de la mobilitat 
en la que s’inclouran les característiques socioeconòmiques de l’àmbit l’estudi, així 
com la mobilitat actual i les previsions demogràfiques i d’activitats. La realització de la 
diagnosi ajudarà a definir les mancances en matèria de mobilitat i a estimar les 
modificacions necessàries per a un model de mobilitat amb menors costos socials i 
ambientals i majors beneficis socials.  
 
En aquest sentit, els EAMG han d’estar enfocats perquè les xarxes per a vianants, 
bicicletes i transport públic incrementin la seva rellevància en les necessitats de 
mobilitat de la ciutadania, i en el qual també la qualitat de vida, la seguretat viària i els 
criteris de sostenibilitat han d’estar presents en el disseny i la gestió de les 
infraestructures de mobilitat. 
 
Els Estudis d’avaluació de la mobilitat generada es troben regulats pel Decret 
344/2006, de 19 de setembre. En els EAMG s’avalua l'increment potencial de 
desplaçaments provocat pels desenvolupaments del nou planejament i la capacitat 
d'absorció de la xarxa viària i dels sistemes de transport, incloent-hi els desplaçaments 
a peu o en bicicleta. També valoren la viabilitat de les mesures proposades per a 
gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de 
participació del promotor per a col·laborar en la solució dels problemes derivats 
d'aquesta nova mobilitat generada. 
 
 

1.2 Objectius i marc legislatiu 

Aquest EAMG s’inscriu en el marc de diversos textos legislatius, reglamentaris i 
tècnics, entre els quals destaquen la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, així com 
el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels Estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 

La base d’una mobilitat ambientalment eficient es pot assolir, entre d’altres, recuperant 
i creant nous espais públics per als vianants, i potenciant transports alternatius, o 
públics amb mesures adients per al seu bon desenvolupament.  

Dins aquest marc legislatiu, els principals objectius a aconseguir són: 

 Caracteritzar la mobilitat existent de l’àmbit d’estudi, fent especial incidència 
amb els problemes de circulació i d’aparcament. 

 Garantir l’accessibilitat per a vianants i també per a bicicletes. 
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 Garantir l’accés a la xarxa de transport públic. 

 Fomentar l’ús racional del vehicle privat. 

 Disposar d’una xarxa d’itineraris per a vianants accessible que connecti els 
principals centres d’atracció de mobilitat del municipi. 

 Desenvolupar una xarxa d’itineraris per a bicicletes que garanteixi la cobertura 
de tot el municipi. 

 Garantir la connexió en les diferents xarxes de transport (vianants, bicicletes, 
vehicle privat i transport públic). 

 Preveure una dotació mínima d’aparcament fora de la via pública tant per les 
bicicletes com pel vehicle privat. 
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II. ANÀLISI TERRITORIAL I SÒCIO-ECONÒMICA 

 
 

2.1. El municipi en el context territorial 

 

2.1.1 Emmarcament territorial 

Copons està situat a la comarca de l’Anoia, a 432 metres d'altitud sobre el nivell del 
mar, en una vall que constitueix la capçalera del riu Anoia. Pertany a la unitat 
geogràfica de la Conca d'Òdena de la comarca de l’Anoia i a l’àmbit de referència dels 
municipis de Ponent de l’Anoia del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. 
 
Té una població total de 306 habitants (dades a 1 de gener de 2018) i 21,53 km2 
d’extensió de terme. Està situat a la part més nord-occidental i llinda amb la 
subcomarca de l’Alta Segarra a través del municipi de Sant Guim de Freixenet. Limita 
al nord amb Veciana i Prats de Rei; a l’est amb Rubió; al sud amb Jorba; i a l’oest, 
amb Sant Guim de Freixenet, que pertany a la comarca de la Segarra. 
 
El terme de Copons comprèn la vila de Copons, cap del municipi, les caseries de 
Viladases, a ponent, i el nucli de Sant Pere de Copons, al nord-est.  
 
Des del punt de vista del relleu, la comarca de l’Anoia distingeix tres sectors: la part 
central o Conca d’Òdena, on hi ha la ciutat capital, Igualada; l’altiplà segarrenc, en el 
sector nord i occidental de la comarca, dinamitzat per Calaf; i el sector de Capellades i 
Piera que pertany al sistema mediterrani. 
 
La zona de l’altiplà que a la comarca constitueix la calma de Calaf i els sectors més a 
ponent de l’Anoia es situa aproximadament al voltant dels 650m sobre el nivell del mar. 
En aquest territori dels entorns de Copons, hi destaquen grans desnivells format per 
serres alineades: Savellà (785m.), de Montargull (850m.), de Santa Fe (830m.) i 
d’Aguiló (809m.), ja fora del límit comarcal, però que es prolonga a l’altra banda de 
l’Anoia, amb la serra de Rubió (843m.).  
 
Les principals vies de comunicació de l'Anoia són: l’Autovia del Nord-est A-2 que 
comunica Madrid amb Barcelona passant per Guadalajara, Saragossa i Lleida entre 
altres, juntament amb la N-II; l’Eix Transversal C-25, que travessa Catalunya 
transversalment des de Cervera fins a Riudellots de la Selva; l’Eix Valls-Olot C-37 i 
l’eix Garraf-Anoia C-15. Altres vies secundàries importants són la C-1412a, que 
comunica amb la zona de Calaf i passa per Copons; la C-241, que és una carretera 
secundària que uneix la C-14 a la Guàrdia dels Prats amb Igualada; i la B-244, que 
comunica Igualada amb Martorell a través de Piera i Masquefa entre altres municipis. 
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Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

 
 

2.1.2 Nuclis del terme municipal 

En el terme de Copons es diferencien tres àmbits que podem definir com de sòl urbà, 
tots ells predominantment d’ús residencial. A més del nucli de Copons,  es delimita un 
segon nucli denominat La Roquera com un petit agregat proper, i més al nord, el 
tercer nucli format al voltant de l’església romànica de Sant Pere de Copons.   
 
La Roquera està constituït per mitja dotzena de cases unifamiliars agrupades en línia 
al carrer que comunica amb l’antic camí ral, que és el camí que actualment porta al 
cementiri. Sant Pere de Copons és un agregat situat més allunyat i més al nord del 
nucli de Copons. Es tracta d’una ordenació històrica irregular formada a l’entorn d’una 
església de la qual hi ha referències des del segle X. El camí d’accés es connecta amb 
el punt quilomètric 50,950 de la C-1412a. És un camí sense pavimentació en bon estat 
de conservació. 
 
El nucli de Copons és el més rellevant i el que requerirà un tractament més específic. 
Situat en uns terrenys en pla inclinat en direcció sud, la direcció del sentit de l’aigua de 
la riera de Sant Pere. Aquest agregat urbà queda delimitat per dues rieres: la ja citada 
de Sant Pere, que a partir del municipi passa a formar la capçalera de l’Anoia, i la riera 
Gran o de Veciana. 
 
L’accés a aquest nucli de Copons es pot fer per dos punts de la carretera C-1412a,  
que va de Jorba a Calaf. Aquesta via comunica l’autovia A-2; a Jorba, amb l’Eix 
Transversal (C-25), a Calaf i és una via de connexió cap al nord del país, en direcció 
Ponts, la Seu d’Urgell i Andorra. 
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El tipus edificatori residencial majoritari és el de parcel·la alineada al carrer amb la 
construcció entre parets mitgeres de tres o quatre plantes d’altura. La parcel·la té una 
amplada variable, la majoria entre els 7 i 10 metres. La planta baixa té la funció de 
magatzem o aparcament de vehicles. 
 
Les construccions d’origen podríem suposar que eren unes primeres instal·lacions 
medieval fetes a l’entorn del castell de Copons. L’existència d’aquest castell en 
aquests moments és documental, no ens queden restes per a poder-lo identificar. Les 
terres del castell van ser parcel·lades i edificades a partir de mitjans del segle XVIII. 
Queden restes que fan evident l’origen medieval en els carrers estrets situats contra el 
pendent que comuniquen el carrer del Mur amb el carrer d’Àngel Guimerà. Són els 
carrers: Concepció, Montserrat, Forn i Generalitat, que avui tenen les característiques 
de passatges esglaonats i estrets. En el carrer del Forn, hi resta el lloc que recorda la 
presència del forn del poble a on és coïa la massa de farina per fabricar-ne el pa. 
 
Un segon punt de creixement medieval es va situar proper al castell. A on ara hi ha la 
plaça de Ramon Godó. Les edificacions es van tancar al voltant d’un espai obert que 
funcionava com espai comú. Aquest espai és l’actual plaça pública, tancada i porticada 
que s’hi accedeix a través dels carrers d’Àngel Guimerà i Raval. Les edificacions 
ordenades al voltant de l’espai públic es construeixen entre parets mitgeres, amb les 
façanes de dues o tres alçades i part de l’espai, cobert amb porxo a la paret del 
migdia. Aquesta plaça és un conjunt d’origen medieval, modificat al segle XVIII, i ha 
tingut diferents denominacions al llarg del temps com ara Sòl de Graus o plaça Major.   
 
La parcel·la és de dimensions més reduïdes que les divisions que hem citat a l’entorn 
del castell i la majoria s’usen com habitatges les plantes altes i com a garatge 
particular o magatzem les plantes baixes. 
 
Les construccions són força homogènies si fem referència al temps que es van 
edificar. Aquest fet li confereix uns valors de conjunt que fa que tingui interès des del 
punt de vista arquitectònic i urbanístic com veurem més en detall en l’apartat del 
patrimonial cultural, tot i que tal com ens arriba el conjunt de la plaça ha estat 
reconvertit, ampliat i rehabilitat sense tenir ben present els interessos col·lectius que el 
bé pot proporcionar.  

 
L’expansió urbana de Copons es fa durant la segona meitat del segle XVIII. Es 
parcel·len terrenys i es signen contractes en els quals es fixa un temps determinat per 
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la construcció dels edificis i es defineixen les condicions tècniques que podien ser 
“prohibir l’obertura de forat, porta, finestra i vessant de teulada a les parets mitgeres 
per a no perjudicar als veïns”.  La nota és de la publicació: Carrers i cases de Copons, 
d’A. Muset. Deuria funcionar a la manera de codi de veïnatge, com a petites normes 
d’edificació per a definir criteris sobre la resolució de conflictes entre veïns.  
 
Durant el segle XVIII es produeix la gran expansió de Copons. Es triplica la població, 
es canvia l’agricultura del cereal i l’horta en benefici de la vinya. Va guanyant pes el 
sector manufacturer i el paperer derivat dels molins. Però l’expansió de Copons ve 
especialment reforçada pel paper dels comerciants i traginers que es van expandir per 
l’interior de la Península fent vendes i intercanviant productes. Els petits, però 
transcendents creixements urbans de l’etapa barroca es fan en tres punt separats: a) 
en els entorns de l’actual plaça Ramon Godó i els carrers Mur i Àngel Guimerà; b) en 
els voltants de la Rectoria; i c) en la part de més al nord del carrer Vilanova. Tots els 
tres punts es situen sobre l’antic camí ral, que equival aproximadament als actuals 
carrers: de Sant Magí, d’Àngel Guimerà i de Vilanova. 
 
S’edifica a la manera tradicional, fent carrer. Les parcel·les que donen a ponent són de 
major amplada que les de llevant  (12,00 metres aproximadament) i també disposen 
de més terrenys al fons que pot ser destinat  per a jardí o hort, al contrari de les 
parcel·les de llevant que són molt més estretes (entre els 5,00 i els 8,00 metres) i el 
fons de la parcel·la queda limitat per la presencia de la muntanya. La majoria  
d’edificacions de més qualitat es situen a les parcel·les de ponent. Les alçades de les 
edificacions són entre les tres plantes (PB+2) i les quatre plantes (PB+3). L’ús de les 
plantes baixes és el de magatzem o aparcament de vehicles i les altes són destinades 
a habitatges unifamiliars.  
 
Dintre de l’àmbit del sòl urbà hi ha quatre grans espais pendents d’urbanitzar: 

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

 
 

 

2.2. Anàlisi sòcio-econòmica 

 
2.2.1 Població de Copons 

Les primeres dades de població de fet enregistrades de Copons daten de 1717, amb 
186 persones i una trentena de fogatges (llars). El segle XVIII, va ser una època molt 
prospera per a Copons, gràcies als seus traginers. Les principals famílies comerciants 
eren els Jover, els Segura, els Brunet i els Ramon. Aquests traginers comerciaven 
amb el sector tèxtil, i transportaven en carro les manufactures papereres i adoberes 
d’Igualada i en venien a importants llocs de Catalunya com Igualada i Barcelona, però 
també a importants llocs d'Espanya com Castella i La Corunya. De camí de tornada, 
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portaven farina per als 18 molins que hi havia al llarg del riu Anoia (des del molí de la 
Roda fins al molí de Cal Madora). 
 
En aquest context, Copons va créixer molt durant el segle XVIII i fins ben entrat el 
segle XIX, enregistrant un màxim de 839 persones el 1877. Posteriorment va anar 
perdent població, 777 habitants el 1900, 555 habitants el 1930, 511 habitants el 1960 i 
un mínim de 271 habitants el 1998, d’acord al padró municipal.  
 
Evolució de la població de Copons en valors absoluts i comparativa entre Copons, 
Anoia i Catalunya en valors percentuals. Període 2000-2015: 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  

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

2.2.2 Components de creixement 

Copons ha crescut, a l’igual que molts municipis catalans, gràcies a la important 
mobilitat residencial que hi ha hagut en els darrers anys. Tot i la pèrdua de població 
que suposa el creixement natural, aquesta és compensada pels moviments 
residencials, sobretot en el període 2004-2010.  
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Components de creixement de Copons en el període 1998-2013 

Any Naixements Defuncions
Creixement 

natural Immigrans Emigrants
Saldo 

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

Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  

   
L’elevada mortalitat d’un Copons força envellit no és compensada per la reduïda 
natalitat; el que condueix a un creixement natural negatiu durant pràcticament tot el 
període analitzat (1976-2014). Només en 5 anys es van produir puntes de creixement 
positiu; essent únicament significatives les dels anys 2007 i 2008. 
 
Creixement natural, naixements i defuncions de Copons. 1976-2013 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  

 
Tot i que per regla general les defuncions són superiors als naixements en tot el 
període, cal remarcar l’increment de naixements en el període 2001-2008, que han fet 
augmentar el nombre d’infants al municipi. 
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La sèrie temporal sobre migracions no és tant àmplia com la de creixement natural 
amb el que es complementa amb la sèrie de migracions internes que permet fer-se 
una idea de l’evolució dels fluxos d’entrada i sortida del municipi. 
 
Migració interna, altes, baixes i saldo de Copons. 1988-2013 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

19
88

19
90

19
93

19
95

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Baixes Altes Saldo
 

Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  

 
La pèrdua de població o el gairebé nul creixement del període 1998-2002 s’ha produït 
per l’emigració dels seus residents, que no és compensada per l’arribada de població. 
Ara bé, a partir de 2003 es produeix un increment de població per l’entrada de nous 
habitants i la reducció de les baixes que es manté en la segona meitat del període amb 
excepció de l’any 2012. 
 
Pel que fa a la destinació i procedència d’aquests fluxos és bàsicament la interacció 
amb altres municipis de la mateixa comarca i, en menor proporció amb la resta de la 
província; especialment pel que fa a altes. 
 
Migració externa, immigrants, emigrants i saldo migratori de Copons 2005-2013 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  

 
Copons, amb tant sols un 3% de població estrangera (11 habitants) el 2014 no ha 
tingut un flux migratori rellevant. Tot i l’escassa població empadronada són rellevants 
les arribades de població estrangera els anys 2004, 2006 i 2007, malgrat tot estem 
parlant de 5, 4 i 13 persones respectivament. Pel que fa a la resta d’anys, des de 2007 
en endavant no hi ha entrada de població estrangera i es produeixen algunes baixes. 
 
Població espanyola i estrangera a 2014 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  

 
Pel que fa a les nacionalitats de la població estrangera (3,4% de la població) és de 
destacar que en la seva totalitat pertany a Europa i que anys enrere hi havia hagut 
alguna persona d’Amèrica. La comarca de l’Anoia també presenta un percentatge 
relativament baix d’immigració (amb un 8,4%); a 6 punts de distància respecte la 
Província de Barcelona (amb un 14,6% de població estrangera) 
 
Finalment, per entendre el comportament demogràfic de Copons les variacions 
residencials per grups d’edat mostren els fluxos d’entrada i sortida en diferents 
moments. Els saldos migratoris analitzats anualment ja mostraven un creixement 
sostingut; les variacions de padró (des de 1996) presenten més entrades que sortides 
fins al darrer quinquenni (2011-2015), en què perden pes les altes i incrementen les 
baixes.  
 
Altes i baixes del padró per grups d’edat en diferents quinquennis: 
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Font: Padró municipal (sense depurar). Elaboració pròpia 

 
Els grups d’edat amb més mobilitat residencial són els adults, especialment d’entre 26 
i 39 anys i de 40 a 64; seguits per les variacions dels grups de menor edat, 
majoritàriament associats als primers i, per últim, la població de més edat (>64 anys) 
que marxa més que arriba. 
 
Ara bé, el darrer període analitzat mostra una pèrdua de població en tots els grups 
d’edat menys els de 65 i més anys; amb pèrdua de població infantil i jove: 
 
Origen i destí de les altes i baixes residencials 
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Font: Padró municipal (sense depurar). Elaboració pròpia 

 
Pel que fa als llocs d’origen i destí d’aquests fluxos migratoris Igualada és el municipi 
amb major interacció, tant d’entrada com de sortida, seguit per Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí. En segon lloc, després de la comarca, la població que 
arriba a Copons ho fa de municipis de la resta de Catalunya, de l’estranger i en darrer 
lloc de la resta d’Espanya. 
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2.2.3 Formació i tipus de llars 

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

Grandària de les llars a Copons 2015 i Anoia 2011 

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

Copons

2,622  
Font: Copons. Padró municipal 2015 (sense depurar).  
Anoia 2011 Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

 
La dimensió mitjana de les llars és de 2,62 persones per llar, igual que la dimensió de 
les llars de l’Anoia. Predominen les llars unipersonals (29%) i les de dues persones 
(22,7%), si bé les de 3 i 4 membres representen conjuntament el 51,3% del total. 
Destaquen, amb més presència que al conjunt de l’Anoia, les unipersonals i les de 
més de 4 persones (8,4%).  
 
Tipus de llars de Copons. 2015 
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Font: Padró municipal (sense depurar). Elaboració pròpia 
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A Copons destaquen les llars unipersonals, que representen el 29% de les llars, i són 
predominantment masculines. Cal parar atenció al fet que la meitat d’aquestes tenen 
més de 65 anys i una tercera part més de 75 anys. Donat que les dades del padró no 
estan depurades i que tampoc es pot extreure la relació de parentesc, les llars 
monoparentals i les llars joves són una estimació realitzada a partir de supòsits 
demogràfics en les edats de les persones que consten a la llar. Tot i així, només hi ha 
5 llars monoparentals i només 3 llars estan formades (íntegrament) per joves.  
  
Llars segons nuclis Copons a 2001 

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

Total 118 100% 2.944.944 100%

AnoiaCopons
Llars no 
familiars

Llars 
familiars

 
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

 
Per valorar la relació de parentesc cal analitzar les dades del Cens de 20011, amb el 
que es constata que la majoria de llars (62%) són familiars amb un nucli. Mentre les 
llars familiars amb més d’un nucli i les plurifamiliars són molt minoritàries (el 2% i l’1% 
de les llars respectivament). 
 
En comparació amb la seva comarca Copons té una major presència de llars 
unipersonals (amb una diferència de 10 punts percentuals), si bé, des de 2001 
aquestes s’han reduït en ambdós casos. 
 
D’altra banda cal destacar que al padró municipal de Copons a 2015 consten 12 joves 
de 18 a 25 anys i 14 joves d’entre 26 i 34 anys que no s’han emancipat i podrien 
formar noves llars en els propers anys. Ara bé, tenint en compte l’escassetat de llars 
joves, si es segueix la tendència actual, és possible que tant sols una mínima 
proporció de les noves llars joves que es formin en els propers anys ho faci a Copons. 
 
Evolució de la persona principal de la llar segons edat: 

 
1 Per al Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta i no es proporciona cap dada que 
correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos.  
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

 
Tot i això, l’evolució de la persona principal de la llar per edat mostra un rejoveniment 
de les llars a l’any 2001, amb una major presència de llars joves-adultes (majors de 30 
anys) i adultes, però amb un elevat pes de les llars més envellides (majors de 74 
anys). Fets que concorden amb els fluxos migratoris i que de ben segur s’han rejovenit 
més encara amb els fluxos produïts amb posterioritat a l’any 2001. 
 
 

2.2.4 Estructura de la població 

La població de Copons a 2014 està igualment repartida entre homes (163) i dones 
(160), amb un índex de feminitat (o participació relativa de les dones en el conjunt de 
la població), del 49,5%. 
 
Gràfic 1: Piràmides de població a 2014. 
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Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  

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

 
En comparació amb la comarca, Copons presenta una població més envellida i amb 
més població infantil, en contrast amb la reducció del nombre d’efectius en les cohorts 
de joves adolescents.  
 
Índexs de dependència 2014 

Copons Anoia
Índex de dependència juvenil 31,61 22,2
Índex de dependència senil 35,75 21,0
Índex de Dependència global 67,36 43,3
Índex de sobreenvelliment 23,2 14,9
Índex d'envelliment 107,81 89,51
Índex de recanvi 187,5 113,06
Taxa de feminitat 49,5 49,8  
Font: Idescat padró municipal. Elaboració pròpia  

 
Els índexs de la taula presenten una major dependència a Copons que a l’Anoia, el 
que suposa una sobrecàrrega de la població en edat productiva, amb 193 persones 
(15-64 anys). Especialment significativa per l’envelliment i el sobreenvelliment de 
Copons, amb índex del 107,8 i 23,2 respectivament.  
 
L’índex de recanvi de la població en edats actives denota una manca de nous efectius 
a incorporar al mercat de treball per compensar les possibles baixes per jubilació 
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(gairebé 2 joves de 15-19 anys per cada persona de 60-64). Aquest indicador queda 
sobredimensionat i amb major variabilitat per l’impacte que tenen l’escassetat 
d’efectius quinquennals en municipis petits. Així, en cas de mantenir-se aquesta major 
presència d’infants menors de 15 anys farà reduir aquest indicador. 
 
Cal destacar que hi ha 3 llars unipersonals majors de 65 anys i 5 persones de més de 
75 anys que viuen en el disseminat i que possiblement en un futur tindran dificultats en 
la mobilitat. 
 
 
 

2.2.5 Tendències de creixement esperades 

En municipis de la grandària de Copons és recomanable analitzar la previsió 
demogràfica amb tendències de creixement més que fer-ho amb projeccions 
pròpiament dites, ja que en poblacions amb tant pocs efectius qualsevol petit canvi té 
un gran impacte. És recomanable també efectuar correccions en les tendències de 
creixement cada 3-5 anys, doncs és impossible saber amb certesa el que passarà més 
enllà d’aquest període i l’actualització permet un millor ajust als canvis i a les 
necessitats socials que se’n deriven. 
 
Tot i així es calcula una tendència a llarg termini mitjançant projeccions per pesos a 
partir de les projeccions comarcals elaborades per l’IDESCAT amb base 2013. I, tot i 
que aquestes projeccions permeten ajustar les previsions de creixement fins el 2026 i 
el calendari d’un POUM és de 12-15 anys, s’ha fet una prolongació per als anys 
successius a partir de la funció logarítmica de la polinòmica de tendència projectada. A 
més, donat que fa 20 anys de les normes subsidiàries de Copons i és provable que 
tornin a passar més anys per fer un nou planejament general, la prolongació s’ha fet 
fins el 2035. Ara bé, cal tenir present que es tracta d’una estimació sobre una hipòtesi, 
que els càlculs s’han fet a mode d’aproximació i que caldrà ajustar a la dinàmica pròpia 
de Copons i a la seva situació.  
 
Entre la dècada 2001-2011 hi ha hagut un increment de població del 15% que s’ha 
correspost amb un 5% de llars. Però a partir de 2011 es produeix una contínua 
davallada de població (3%) fins a situar-se en 321 habitants i 119 llars el 2020 (darrer 
padró oficial).  
 
Per tant, utilitzant com a referència les projeccions de l’Anoia, amb qualsevol dels 
escenaris Copons perdria població en el període 2015-2026 d’entre l’1% i l’11%. Ara 
bé, la funció logarítmica de la polinòmica de tendència projectada mostra una 
recuperació de població en el segon període 2027-2035 amb un màxim del 4%.  
 



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

 

 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Copons 

Fase d’aprovació provisional        20 

 

Projecció de població de Copons segons escenaris a partir del mètode de pes 
respecte les comarcals (2013-2026) i polinòmiques de tendència (2027-2035) 
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Font: Elaboració pròpia  

 
Tenint en compte que Copons té una població reduïda i que la fluctuació de 3 a 4 
persones, que són els valors dels quals estem parlant, té molt d’impacte considerarem 
els següents escenaris de tendència tenint present: 
 

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

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

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

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

 



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

 

 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Copons 

Fase d’aprovació provisional        21 

 

 
Prenent com a referència la projecció per pesos es preveu una tendència a la pèrdua 
de població de vora el 7% en el període 2015-2026. Amb un decreixement més 
moderat que el previst a l’escenari baix però sense arribar al mitjà que situarà Copons 
amb volums de població de l’any 2006, arribant, en el millor dels casos als 300 
habitants.  
 
La prolongació de l’evolució de la població en el període 2027-2030/2035 s’ha realitzat 
a partir de la hipòtesi d’un flux migratori amb saldos positius que compensi el 
decreixement natural. En aquest sentit, es seguirà mantenint una més lleu però 
sostinguda pèrdua de població de l’1-2% que, en darrera instància hauria d’aconseguir 
revertir la tendència de decreixement amb valors positius, arribant, a un possibilista 
objectiu de 330 habitants (un 2% més dels actuals) que es situaria entre l’escenari 
mitjà i l’alt.  
 
Pel que fa a la previsió de llars es calculen a partir del nombre de persones per llar 
aplicat a les tendències de població. Per tant, s’estima una conseqüent reducció de 
llars o, fins i tot un manteniment pel fet que la grandària de les llars ha tendit a reduir-
se, passant de les 2,677 persones per llar l’any 2011 a les 2,622 el 2014.  
 
Aplicant l’actual relació de persones per llar (2,622 persones/llar) resultarien en el 
primer període (2015-2026) les llars que hi havia a finals dels anys 90’s i que, en cas 
de reduir-se la grandària mitjana a 2,55 membres/llar es podria arribar a les llars dels 
primers anys del segle XXI, poc menys de les actuals.  
 
Mentre al segon període (2027-2035) en el cas que es mantingués el decreixement de 
població es situarien en valors de mitjans anys 90’s. En l’escenari màxim podria 
arribar-se a produir un lleu increment de llars (7, 10 llars) respecte les actuals en el cas 
que es produeixi una recuperació demogràfica acompanyada d’una disminució de la 
grandària de les llars. 
 
Demogràficament es preveu un decreixement que en un primer moment (fins el 2026) 
seria més acusat i que aniria acompanyat d’una pèrdua de llars. Però que, en termes 
globals, en el període de vigència del POUM i la prolongació a 2035 recuperaria el 
nombre de llars actuals i, fins i tot, en el millor dels casos, arribant a incrementar-se 
respecte l’actualitat.  
 
Ara bé, aquestes són aproximacions demogràfiques realitzades en base a les 
projeccions comarcals de l’Idescat que, tot i estar calculades en un període de crisi, 
amb una dinàmica més aviat recessiva, l’estructura demogràfica de Copons tampoc 
permet créixer. Per tant, la recuperació demogràfica haurà de provenir d’uns fluxos 
migratoris positius. En aquest sentit, la proposta és optimista, amb una recuperació 
demogràfica una mica superior al que indiquen les projeccions per pesos (ja que estan 
condicionades per un context de decreixement) gràcies a l’aposta per una millora de 
l’ensenyament, tant estructural pel que fa al possible canvi d’ubicació de l’escola com 
curricular, i a la voluntat de dinamitzar el municipi.  
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Cal tenir present que les tendències de creixement s’han fet des de la perspectiva 
demogràfica i de la inèrcia de Copons. Per tant, no contemplen altres factors, aliens a 
la dinàmica interna de Copons, que puguin incidir en un major creixement com podria 
ser la implantació d’una activitat econòmica al propi municipi o en el seu entorn que 
pugui atreure un important volum de població. Tot i això són uns valors de referència 
que ens indiquen que cal fer-hi quelcom per atreure població i mantenir-la, o 
continuarà decreixent.  
 
 

2.2.6 Parc d’habitatges 

Copons compta amb un parc de 171 habitatges, segons el cens el 2011 tenia 169 
habitatges i posteriorment se n’han acabat 2 més2. Tot i que no s’han contrastat totes 
les adreces, la informació cadastral referencia 192 béns immobles amb ús residencial. 
Per tant, tot i aquest desajust, en funció del tipus d’informació s’utilitzarà una font o 
l’altra segons la seva validesa.  
 
Habitatges familiars per tipus 2011 
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. (Habitatges buits de Copons calculats en 

base a la resta de valors). Elaboració pròpia 

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

 
2 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a partir dels visats dels col·legis 
d’aparelladors 
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Habitatges iniciats i acabats a Copons (eix principal) i Anoia (eix secundari) 
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a partir dels visats dels 
col·legis d’aparelladors 

 
El ritme constructiu de Copons és reduït per les seves dimensions però estable, amb 
una mitjana d’1 habitatge nou cada 2-3 anys durant la dècada dels 90’s i fins l’any 
2006, en què s’inicien 16 habitatges i, d’ençà es recupera el ritme habitual. Ara bé, 
aquests 16 habitatges no s’han arribat a iniciar, són els habitatges previstos al sector 
d’El Castell, pels quals es va demanar la llicència per iniciar el projecte d’urbanització 
però no es van arribar a construir. En aquests 24 anys dels quals hi ha dades s’acaben 
4 habitatges en el període 2004-2007 i 3 més els anys 2010, 2012 i 2013.  
D’altra banda, contrastat amb les dades d’habitatges del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Copons no té cap Habitatge de Protecció 
Oficial. 
 
Es tracta d’un municipi petit, amb una dinàmica constructiva centrada en la 
rehabilitació i la substitució d’habitatges.  
 
Antiguitat dels habitatges 
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Font: Cadastre (Fitxer CAT). Dades referents a béns immobles amb ús residencial. Elaboració pròpia 
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Així ho demostra el fet que, gairebé la meitat dels habitatges (el 48%) són anteriors al 
segle XX i el 18% de la primera meitat del segle XX. Només una quarta part del parc 
residencial es va construir entre el 1950 i el 1999 i un 11% és posterior a l’any 2000. 
Els habitatges més antics es situen a les zones dels primers creixements: al voltant de 
la zona del Castell (C/del Mur, C/Montserrat i C/Sant Magí), algunes edificacions de la 
Plaça Ramon Godó i l’eix del C/Sant Magí, Àngel Guimerà i Carrer Vilanova; juntament 
amb el nucli de Sant Pere. I els habitatges més recents s’ubiquen als darreres 
d’aquests carrers principals i als extrems dels carrers Vilanova, la Plaça Sant Magí i al 
voltant el Carrer Ramon Moreno. A més d’algunes edificacions puntuals que s’han 
substituït dels eixos històrics, destaca la renovació del parc del tram de carrer d’Àngel 
Guimerà que queda davant la plaça Ramon Godó. 
 
Tipologia dels habitatges 
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. Elaboració pròpia 

 
La tipologia constructiva predominant dels habitatges de Copons és unifamiliar (62,7%) 
i, en menor mesura bifamiliar (25,4), amb un residual 12% d’habitatges plurifamiliars. 
Amb una estructura predominant de casa de cos de planta baixa i dues alçades. 
 
 
Superfície dels habitatges 
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Font: Cadastre (Fitxer CAT). Dades referents a béns immobles amb ús residencial Elaboració pròpia 
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No és d’estranyar, per tant, que els habitatges siguin grans, el 47% de més de 150m2 i 
la meitat d’aquests, amb més de 300m2. Amb només un 23% dels habitatges de 
menys de 90m2. 
 
Estructura de la propietat dels béns immobles amb ús residencial 
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Font: Cadastre (Fitxer CAT). Elaboració pròpia 

 
L’estructura de la propietat dels béns immobles amb ús residencial presenta una 
majoria de les propietats verticals (85%), coherent amb la tipologia constructiva 
predominantment unifamiliar. Si bé es detecten més habitatges bifamiliars i 
plurifamiliars que divisions horitzontals, el qual fa pensar en habitatges bi o 
plurifamiliars d’un únic propietari. 
 
Règim de tinença dels habitatges principals 
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. Elaboració pròpia 

 
Copons destaca per l’escassetat de pagaments per l’habitatge, només el 7,6% viu en 
habitatge de propietat amb pagaments pendents i el 15% de lloguer. Això és que les 
altres tres quartes parts de les llars de Copons viuen sense despeses d’hipoteca o 
lloguer l’any 2001. A l’Anoia aquestes llars sense despeses d’hipoteca o lloguer 
representaven el 57% de les llars l’any 2001 i el 41% el 2011. Tot i que no es disposa 
de dades per Copons de 2011 de ben segur que aquests valors s’hauran reduït, com 
ja va passar entre 1991 i 2001 i en el sentit de l’Anoia. 
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Per tant, a Copons amb un 79% dels habitatges principals de propietat i un 15% de 
lloguer, destaquen les llars sense despeses associades al règim de tinença (74%): en 
propietat per compra pagada (56,8%) i procedent d’herència o donació (14,4%) i 
habitatges cedits de forma gratuïta o a baix preu (3%). Ara bé, entre un cens i l’altre 
(1991 i 2001) es produeix un considerable increment d’habitatges amb pagaments 
pendents que de ben segur haurà crescut en aquests darrers anys.   
 
Pel que fa a la qualitat del parc residencial i l’estat de conservació les dades del Cens 
de 2011 no recullen la informació de Copons, però veient les dades dels anteriors 
censos s’aprecia una millora substancial en la qualitat del seu parc. No obstant 
Copons presenta un molt pitjor estat de conservació que l’Anoia, segons el cens de 
1981 el 36,2% dels edificis d’habitatge estaven en mal estat, més del doble del que ho 
estaven a l’Anoia (14,7%). Aquest fet es deu en gran mesura a l’antiguitat del parc 
d’habitatges doncs gairebé la meitat són anteriors al segle XX, el 18% de la primera 
meitat del segle XX i només una quarta part es va construir entre el 1950 i el 1999; 
només l’11% és posterior a l’any 2000. 
 
Edificis d'habitatge familiar segons el grau de conservació.  
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Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. Elaboració pròpia 

 
Tot i que els edificis d’habitatge en bon estat han guanyat pes en les darreres 
dècades, passant del 64% el 1981 al 80% el 1991 i al 82% al 2001 és significatiu el fet 
que s’ha millorat l’estat de conservació en tots els aspectes, doncs el 2001 
pràcticament no hi havia habitatges en estat ruïnós, 6 edificis d’habitatge estaven en 
mal estat i 24 presentaven deficiències.   
 
Tot indica que durant els darrers anys l’estat de conservació haurà millorat doncs, un 
terç de les reformes que consten a les unitats constructives amb ús residencial s’han 
produït al segle XXI. D’altra banda, consultades les llicències dels darrers 5 anys 
s’aprecia una dinàmica rehabilitadora centrada en l’arranjament i millora de les façanes 
i cobertes i la reforma interior a parts iguals (d’unes 15 llicències en cada cas durant 
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els anys 2011-2015). Predominen les reformes dels banys i els paviments i s’aprecien 
també casos de canvis de portes i finestres, que milloren la qualitat i l’estat de 
conservació dels habitatges .  
 
És de destacar que en tot el període totes les llicències són menors, amb excepció de 
la rehabilitació de la teulada de l’Església i la capella fonda i la coberta de Can Vilella i 
d’un garatge i edifici auxiliar. Només hi ha un enderroc d’una unifamiliar i posterior 
construcció d’habitatge entre mitgeres (amb llicència d’obra major de 2011). 
 
 
Conclusions del parc d’habitatges: 
 
 Copons compta amb un parc de 171 habitatges, tres quartes parts (73%) són 

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

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

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

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

 El 7,6% del parc d’habitatges de Copons està en oferta (11 habitatges en venda i 2 
en lloguer). 

 Copons té un parc envellit, predominantment unifamiliar i amb un preu inferior al 
dels municipis del seu voltant. L’esforç econòmic per accedir-hi és inferior al de la 
resta de municipis i, el risc de sobreendeutament també menor. 
 
 

 
2.2.7 Activitats econòmiques municipals 

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

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

 

Taxes d’autocontenció: 

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

Font: Elaboració Hermes de Diputació de Barcelona a partir de dades del cens de població 

 
Si fins l’any 1991 la majoria de la població ocupada de Copons treballava al mateix 
municipi, a partir d’aleshores no només s’ha reduït sinó que el 2001 més de dues 
terceres parts de la població de Copons treballava fora del municipi. Tot i que la 
tendència és a la reducció de l’autocontenció, les dades mostren com segurament 
Copons encara ha perdut més capacitat per absorbir la seva força de treball. 
 
Tot i que la taxa d’atur actualment és baixa (12% a juny de 2015) i els darrers anys 
s’ha mantingut per sota de l’Anoia i la província, tot i disposar de l’escorxador (que 
l’any 2010 era una de les vint primeres empreses del sistema territorial de l’Anoia 
Oest), la manca d’activitat econòmica local i la dificultat per generar ocupació 
provoquen la fuita de força de treball cap a d’altres municipis.  
 
Cal destacar que l’Anoia Oest és l’únic sistema en què l’ocupació ha augmentat, tot i 
minsament (0,7%), fet que contrasta amb el decreixement registrat a la província en el 
seu conjunt (-14,2%). D’entre els 21 grans sectors d’activitat, els que concentren major 
ocupació assalariada són Comerç (36,5%), Construcció i immobiliàries (18,8%) i 
Agroindústria (10,5%). Aquests tres grans sectors ofereixen dos de cada tres llocs de 
treball assalariat de l’àrea. 
 
D’altra banda, en termes d’activitats, les agrupacions que més han crescut a l’Anoia 
Oest en el període 2008-2015 han estat el Comerç i l’Agroindústria.  
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III. MOBILITAT ACTUAL 

 

3.1. Estructura de la xarxa viària existent 

 
3.1.1 Xarxa viària territorial 

La xarxa viària de l’alta Anoia es caracteritza per estar formada per un conjunt de 
carreteres secundàries que uneixen els diferents nuclis poblats de la comarca i dues 
carreteres principals: la C-25 (eix transversal) que discorre la comarca est oest i 
l’autovia A2 (autovia del nord-est) que creuen la comarca de l’Anoia també en sentit 
est-oest. 
 
L’accessibilitat al nucli de Copons es realitza majoritàriament per la carretera C-1412a 
que comença per sobre del nucli de Jorba i es dirigeix cap a Calaf, connectant els 
nuclis de Copons i Prats de Rei, amb una variant més antiga, la C-1412z que passa 
pel nucli antic de Copons.  
 
Per altra banda també hi ha la carretera BV-1005 que creua el municipi de Copons i el 
connecta amb el poble de Veciana.  
 
Finalment, altres camins i pistes més o menys practicables estructuren l’ample territori 
agroforestal del municipi.  
 

Mapa comarcal de l’Anoia. Font: Centre de recursos pedagògics de l’Anoia 
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3.1.2 Xarxa principal de carreteres 

 
Autovia A-2. Autovia del nord-est. Antiga nacional II: 
 
Aquesta autovia, és una de les principals vies que de trànsit rodat de Catalunya, la 
qual uneix Barcelona amb Madrid, passant Lleida i Saragossa entre moltes altres 
localitats. Aquesta via, canalitza, servint-se del tram la Jonquera-Barcelona de 
l’Autovia del Mediterrani, en gran mesura el trànsit procedent dels punt d’Europa que 
se situen a l’est dels Pirineus i que es dirigeix principalment al centre de la península 
ibèrica incloent-hi Portugal. Cal destacar la sortida 546 (N-II Jorba / C-1412 Ponts) que 
dóna accés a la carretera de Jorba a Calaf i comunica l’autopista amb l’eix transversal.  

 
Fotografies autovia A-2 al seu pas per Jorba i imatge del trànsit de mercaderies.  
Font: Google Maps  

 
 
Carretera C-1412a  
 
És una carretera comarcal que comença a la C-14, dins del terme municipal de Ponts, 
a la comarca de la Noguera, i mena a Jorba, a la comarca de l’Anoia. Té un recorregut 
de 56km. Històricament, és un tram de l’antiga carretera C-1412, actualment dividida 
en diverses carreteres: la C-1412a, la C-1412b, la C-1412bz.  
 

 
Fotografies carretera C-1412a als dos punts d’accés de Copons, des de Jorba i des de Prats de Rei.  
Font: Google Maps 
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Al seu pas per Copons la carretera es desdobla en dos traçats. L’antic traçat és el que 
passa per dins del poble (C-1412z) i el nou discorre per la part est creuant per sobre la 
riera de Sant Pere.  
 

Fotografia carretera C-1412z a punt d’arribar a Copons des de Prats de Rei.  
Font: Google Maps 

 
Des d’aquesta carretera que uneix Jorba amb Prats de Rei, a l’alçada del poble de 
Copons, surt la carretera local BV-1005, que uneix el poble amb el municipi de 
Veciana i connecta amb la carretera BV-1001 de Calaf a Sant Guim de Freixenet. 
 
 
 

3.1.3 Xarxa secundària de carreteres 

 
Carretera BV-1005 
 
Aquesta carretera comença al nucli de Copons i acaba al nucli urbà del poble de 
Veciana, constituint un dels accessos principals des de l’autovia A-2. Connecta també 
un nucli de cases de sòl urbà que es troba molt a prop del nucli urbà de Copons, La 
Roquera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografies carretera BV-1005 al seu pas per la Roquera.  
Font: Google Maps 
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Camí del camp de futbol 
 
El nucli de Copons disposa d’un accés secundari formigonat en el seu extrem sud que 
travessa el Pla del Camp i enllaça amb la carretera C-1412a. 

 
Camí del Camp de futbol, al seu pas pel camp 
Font: Google Maps 

 
 
Camí de terra a Sant Pere de Copons 
 
Existeix un camí de terra que uneix el poble de Copons amb el nucli de Sant Pere de 
Copons, situat al nord-est en direcció Prats de Rei. S’hi accedeix des de la carretera 
C-1412a.  
 
 

3.1.4 Xarxa de senders i camins 

El terme municipal de Copons disposa d’un Catàleg de camins municipals realitzat a 
l’octubre de l’any 2014. Aquests 31 camins (29 després del període d’exposició pública 
de l’aprovació inicial del POUM) han estat analitzats per tal de caracteritzar-ne els 
seus trets fonamentals, definint la seva geometria, funcionalitat, estat de conservació, 
amplada i tipus de ferm. 
 
Cal destacar la importància d’aquesta xarxa de camins en l’estructura territorial del 
municipi. Aquests camins uneixen els diferents nuclis de població i edificacions rurals 
del terme municipal, formant una malla que articula el territori.  
 

A la taula que es mostra a continuació, es recullen tots els camins inventariats: 
 

Codi Nom del Camí Orígen Final Longitud 

1 Camí del Clot de la Coma 
Límit TM Veciana - 
Camí provinent de la 
BV1001 

Límit TM Veciana - 
Camí a Rocaplana 

2.583m 
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2 
Camí de Montfalcó al Clot 
de la Coma 

Límit TM Veciana - 
Montfalcó 

Rasa de la Coma (TM 
Copons) 

974m 

3 
Camí de Cal Pons a 
Rocaplana 

Cal Pons (TM Copons) 
Límit TM Veciana - 
Rocaplana 

1.418m 

4 
Camí de Santa Maria del 
Camí al Camí de Montfalcó 

Camí de Santa Maria 
Límit TM Veciana - 
Montfalcó 

1.992m 

5 Camí 5 Sant Gabriel Camí de Santa Maria 1.601m 

6 
Camí de Santa Maria del 
Camí per l'Hostal del Vent 

Camí de Santa Maria Hostal del Vent 1.214m 

7 
Camí de Veciana a Santa 
Maria del Camí 

Camí de Veciana 
Límit TM Veciana - 
Santa Maria del Camí 

995m 

8 Camí del Torrent Boter BV1005 
Camí de la Serra dels 
Molls 

1.729m 

9 
Camí de Cal Arnau i 
Viladases 

Camí 5 de Sant 
Gabriel 

Límit TM Jorba - Cal 
Xicot Gros 

1.287m 

10 
Camí de la Serra dels Molls 
(Antena) 

Camí del Pla de Sant 
Gregori 

Nucli urbà de Copons 3.644m 

11 Camí del Molí de la Roda BV1005 
Límit TM Veciana - 
Molí de Roda 

1.357m 

12 
Camí de Cal Queta (Camí 
Ral) 

Nucli de Copons 
Límit TM Veciana - 
Cal Garça 

2.958m 

13 
Camí de Cal Queta al Coll 
de Portella 

Camí de Cal Queta 
Límit TM Veciana - 
Coll de Portella 

319m 

14 
Camí de Sant Pere de 
Copons 

C-1412 final variant C-1412 direcció Calaf 3.493m 

15 
Camí de Cal Martí de la 
Muntanya 

Sant Pere de Copons 
Explotacions 
agrícoles de Cal Martí 
de la Muntanya 

1.701m 

16 Camí de Serra Morena 1 
Camí de la Serra 
Morena 

Cal Martí de la 
Muntanya 

233m 

17 Camí de Serra Morena 2 
C-1412 (Nucli de 
Copons) 

Límit TM Rubió - Cal 
Cansat 

5.694m 

18 Camí del Pi del Quildo 
Camí 17 de Serra 
Morena 2 

Pi del Quildo 282m 

19 
Camí de la Serra Morena a 
la Solana de Travé 

Camí de Serra Morena 
2 

Límit TM Jorba - 
Travé 

1.955m 

20 Camí de Bonamossa Nucli de Copons Font de Bonamossa 623m 

21 Camí del Camp de Futbol Nucli de Copons 
C-1412 (direcció 
Igualada) 

1.105m 

22 
Camí de Sant Gabriel a 
Santa Maria del Camí 

Camí 5 de Sant 
Gabriel 

Camí 7 cap a Santa 
Maria del Camí 

400m 

23 
Camí de Cal Salvadoret a 
la Casa Nova 

Camí 9 Cal Salvadoret 
Límit TM Jorba - Cal 
Xicot Gros 

1.194m 

24 
Camí del camí 9 a Cal 
Carreres 

Camí 9 Cal Carreres 412m 

25 
Camí del Camí 5  a camí 
de Cal Brunet 

Camí de Sant Gabriel 
Límit TM Veciana - 
Camí a Torre Nova a 
Cal Brunet 

466m 

26 
Camí de la Finca de Cal 
Torrà de la Masia 

Camí 8 (PQ 1+172) 
Camí 8 (davant camí 
finca Cal Lobato) 

2.292m 
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27 
Camí de Cal Torrà de la 
Masia des de BV1005 

BV-1005 
Camí 26 Cal Torrà de 
la Masia 

123m 

28 Camí del Gorg Salat C-1412 a les Vinyes 
Límit TM Jorba - 
Camí de Cal Mirall 

1.139m 

29 Camí del Pla d'en Batlle 
Camí 17 - Pla d'en 
Batlle 

Camí 19 Serra 
Morena 

1.175m 

30 
Camí de la Solana del 
Bargués 

Camí 3 Cal Pons a 
Rocaplana 

Camí 1 del Clot de la 
Coma 

1.710m 

31 
Camí de Montfalcó a la 
Rasa de la Coma 

Límit TM Veciana - 
Montfalcó 

Camí 1 del Clot de la 
Coma 

1.297m 

Font: Catàleg de camins municipals de Copons 
 

 
Plànol de senders i camins rurals. Font: Ajuntament de Copons 

 
L’anterior catàleg fa algunes de les conclusions següents: 
 

- La longitud total de la xarxa inventariada és de 47.365 metres, dels quals 762m 

s’han convertit en corriols pel pas poc freqüent en ells. 

- La llargada dels camins varia dels 123m que fa el camí de Cal Torrà de la 

Masia des de BV1005 (camí núm. 27), fins els 5.694 m que fa el camí del de 

Serra Morena 2 (camí núm. 17). 

- Hi ha 7 camins inventariats que no superen els 500 m de llargada, 3 que tenen 

una llargada superior a 500 metres i inferior a 1 quilòmetre, 15 de llargades 

compreses entre 1 i 2 quilòmetres i 6 que superen els 2 quilòmetres. 
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- Més de la meitat dels camins es troben en general en un bon estat de 

conservació, encara que molts d’ells presenten certes irregularitats degut a 

fenòmens com afloraments de roca, xaragalls provocats per les pluges, 

fragments de roca, fortes pendents, etc. Tot i així el pas per ells amb vehicle 

tipus turisme no presenta dificultats. La majoria d’aquests camins són d’ús diari 

per accedir a cases disseminades, camps o nuclis de població. S’han classificat 

4 camins en estat acceptable ja que encara que hi havia trams en bon estat, 

presentaven punts crítics per a la circulació de vehicles tipus turisme. Els 

camins que es troben en mal estat de conservació, se n’han inventariat 6, s’han 

de recorre amb certa precaució i amb vehicle tot-terreny i fins i tot, alguns trams 

s’han de fer caminant.  

- El camí de la Solana del Bargués (camí 30) i el camí de Montfalcó a la Rasa de 

la Coma (camí 31) s’ha inventariat fins on ha estat possible reconèixer el camí 

ja que el primer es perdia entre camps i els dos últims entre bosc.  

- El camí de Montfalcó a la Rasa de la Coma (camí 31) s’ha convertit en corriol 

des del PQ 0+535 fins al final degut al pas poc freqüent de vehicles en aquest 

tram; la vegetació ha crescut en la gran majoria de la superfície, l’aigua ha 

creat xaragalls considerables i existeix un gran aflorament de roca en diversos 

punts. Tot i així és fàcil reconèixer l’amplada del camí original. 

- L’amplada a la majoria dels camins és variable i varia en funció del terreny i de 

la vegetació que hi creix als laterals. Hi ha trams de camins que si es netegés 

la vegetació lateral disposarien d’una amplada major. Tots els camins són 

aptes per al trànsit rodat pel que fa la seva amplada, excepte el tram de corriol 

del camí de Montfalcó a la Rasa de la Coma (camí 31).  Les amplades varien 

dels 2 als 5,2 metres, sent 2,5 i 3 metres les amplades més usuals. La major 

amplada mitjana és de 4,56 m (camí núm. 20) i la menor és de 1,42 m (camí 

núm. 9). En el següent gràfic es pot apreciar en percentatges i agrupades en 

rangs, les amplades de tots els camins.  
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- Pel que fa al tipus de ferm, els quilòmetres traçats queden classificats així: 

22,024 km de terra, 19,981 km de rodadura de tot-ú, 2,019 km d’aflorament de 

roca, 1,069 km d’aglomerat, 1,930 km de formigonat i 0,270 km d’altres ferms 

que pertanyen a residu de aglomerat. El següent gràfic mostra els percentatges 

de cada tipus de ferm: 

46.57%

4.27%4.08%
2.26%

42.25%

0.57%

Terres Aflorament de roca Formigó Aglomerat asfàltic Tot-ú Altres
 

 
- Gairebé la majoria dels camins inventariats no presenten drenatge longitudinal i 

això comporta el deteriorament del ferm i la formació de xaragalls en molts dels 

casos estudiats.  

 
És important remarcar que a més de molts camins secundaris que comunicaven els 
masos hi ha alguns camins molt importants que consten a l’inventari de patrimoni com:  
 

- El camí de Sant Pere a Rubió 
- El camí de Cal Manset 
- El camí ral de Calaf o camí de la Serra 
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3.2. Població i mobilitat 

 
3.2.1 Mobilitat de la població 

Els desplaçaments al conjunt dels àmbits d’estudi es realitzen majoritàriament en 
vehicle privat a causa de l’extensió de la població i la seva baixa densitat que fan difícil 
qualsevol tipus de transport que no sigui el vehicle propi. La majoria de desplaçaments  
són per motius de feina o estudis.  
 

 
Font: EMQ 2006. Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 
Taula: elaboració pròpia. 

 

Font: IDESCAT. Banc d’estadístiques de municipis i comarques 

 
En el cas de les comarques centrals més de la meitat dels desplaçaments es 
produeixen entre municipis que conformen l’àmbit territorial, i que la majoria es 
produeixen amb l’àmbit metropolità. Els dissabte i festius la població es desplaça molt 
més cap a altres àmbits territorials.  
 
A continuació es mostra l’autocontenció municipal de les Comarques Centrals respecte 
la resta de Catalunya. Per autocontenció municipal s’entén el percentatge de 
desplaçaments intramunicipals respecte el total de desplaçaments realitzats.  
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Comarques centrals. Autocontenció per comarca de residència. Any 2006 

 

 
 

Comarques centrals. Principals desplaçaments intercomarcals. Any 2006 
 

 
Font: EMQ 2006. Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 
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En els esquemes anteriors es veu com els desplaçaments a l’Anoia es realitzen 
sobretot amb el Bages i en menor grau amb el Solsonès. També cal esmentar que, 
igual que succeeix amb la resta de comarques, hi ha més percentatge d’autocontenció 
durant els dies feiners que durant els dissabtes i festius.  
 

 
Font: EMQ 2006. Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 

 

 
Font: EMQ 2006. Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 

 
A partir d’aquestes gràfiques s’observa que els desplaçaments en els dies feiners es 
concentren de 8:00 a 9:00 del matí, de les 13:00 a les 15:00 i de les 17:00 a les 20:00 
del vespre, mentre que durant els dissabtes i festius hi ha menys concentració de 
desplaçaments però més repartits al llarg del dia, especialment entre les 11:00 i les 
15:00 i entre les 17:00 i les 21:00 hores. 
 
També s’observa que els dies feiners la gent va a treballar de 8:00 a 9:00 del matí i de 
les 14:00 a les 16:00 de la tarda, surt per motius personals de 10:00 a 11:00 i de les 
17:00 a les 18:00 hores, i torna a casa de les 12:00 a les 14:00 i de les 17:00 a les 
21:00 hores. 
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En canvi, durant els dissabtes i festius, es produeixen pocs desplaçaments per motius 
ocupacionals i augmenten els desplaçaments per motius personals, sobretot entre les 
11:00 i les 13:00 i entre les 16:00 i les 19:00 hores de la tarda. La tornada a casa es 
produeix sobretot de les 14:00 a les 15:00 i de les 20:00 a les 21:00 hores. 
 
Aquest horari és molt similar a la resta de Catalunya, exceptuant l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona que té unes característiques diferents. partir d’aquestes gràfiques s’observa 
que els desplaçaments.  
 
 
 

3.2.2 Motorització de la població 

 
Copons compta amb un parc de 300 vehicles, el que suposa gairebé un vehicle per 
habitant (0,9 vehicles/habitant), una proporció significativament superior a la de l’Anoia 
i el conjunt de Catalunya. Més si es té en compte la relació de vehicles per habitatge 
principal, amb un índex de 2,3 vehicles. I és que l’escassetat de transport públic i la 
manca de serveis fan necessari el vehicle privat, ara bé, més de 2 vehicles per 
habitatge de mitjana és una taxa de motorització significativa. 
 
Vehicles i nombre de vehicles per habitant i per habitatge principal: 
 

Vehicles
Vehicles 
/habitant

Vehicles/hab. 
principal

Copons 290 0,90 2,34
Anoia 88.356 0,75 1,96
Catalunya 4.973.485 0,66 1,69  

Font: Direcció General de Trànsit segons Idescat  

 
Ara bé, cal tenir present que una cinquena part d’aquests vehicles (el 19%) són 
vehicles industrials, amb un menor pes del turisme (58%) que, tot i ser el vehicle 
majoritari, té menys pes que al conjunt de l’Anoia i Catalunya (67%). 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, tant en el cas del municipi de Copons com a 
l’Anoia la major part de desplaçaments es realitzen amb vehicle privat a causa de 
l’extensió de població al llarg del territori i la baixa densitat de població, condicions que 
fan difícil la rendibilitat d’una xarxa de transport públic d’ús intens o desplaçaments a 
peu de manera regular. D’aquesta manera, la disposició de vehicle propi es converteix 
en una necessitat essencial si es vol circular lliurement pel territori, la qual cosa genera 
un alt índex de motorització tal i com es veu a la taula següent: 
 
Índex de motorització. Per 1000 habitants. Anys 2012 
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Turismes Motocicletes
Camions i 

furgonetes
Total

Copons 524,69 160,49 179,01 916,67
Anoia 494,63 80,20 132,18 740,21
Lleida 480,00 60,29 142,95 731,12
Tarragona 459,45 74,38 127,03 689,48
Girona 498,90 101,83 150,70 780,34
Barcelona 431,02 95,81 90,93 638,64
Catalunya 443,77 92,03 103,87 663,77  

 
Font: IDESCAT. Banc d’estadístiques de municipis i comarques 

Taula: elaboració pròpia 

 
Amb les dades obtingudes es veu clarament com a mesura que l’àmbit territorial va 
perdent densitat, l’índex de motorització augmenta. Destaca sobretot l’alt índex de 
motorització de Copons, amb més vehicles que habitants i gairebé una tercera part 
més que Barcelona.  
 
 

3.2.3 Accidentalitat 

Si s’observa el mapa d’accidents mortals de l’any 2008 a les Comarques Centrals, es 
veu com les vies que sumen més sinistres són la C-25, la C-55 i l’A-2, força 
concentrats al voltant d’Igualada a l’A-2. La carretera C-1412a presenta un accident 
mortal a prop del municipi de Copons.  

 
Font: Servei Català de Trànsit. Anuari estadístic 2008 
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Si s’observen les dades segons la localització de l’accidentalitat, s’observa com, 
exceptuant l’Àmbit Metropolità, les zones interurbanes acumulen més accidents i 
víctimes que les zones urbanes. Això es deu fonamentalment a que en les vies 
interurbanes els vehicles circulen a més velocitat i que els conductors perden 
concentració per la durada del desplaçament i la homogeneïtat de la via. 
 

Accidentalitat per Àmbits Territorials. Zona interurbana

Àmbit Metropolità 3.353 41,2% 73 29,1% 83 28,9% 444 37,7% 4.325 40,8%

Comarques Gironines 1.437 17,6% 4 1,6% 47 16,4% 188 16,0% 1.954 18,5%

Camp de Tarragona 1.059 13,0% 32 12,7% 34 11,8% 142 12,1% 1.294 12,2%

Terres de l'Ebre 385 4,7% 23 9,2% 29 10,1% 113 9,6% 481 4,5%

Àmbit de Ponent 724 8,9% 37 14,7% 40 13,9% 85 7,2% 964 9,1%

Comarques Centrals 916 11,2% 29 11,6% 34 11,8% 154 13,1% 1.231 11,6%

Alt Pirineu i Aran 271 3,3% 13 5,2% 20 7,0% 52 4,4% 339 3,2%

Catalunya 8.145 100,0% 251 100,0% 287 100,0% 1.178 100,0% 10.588 100,0%

Font: Servei Català de Trànsit. Anuari estadístic 2008

Accidents amb 
víctimes

Accidents 
mortals

Morts Ferits greus Ferits lleus

 
 
 

Accidentalitat per Àmbits Territorials. Zona interurbana

Àmbit Metropolità 13.592 82,7% 61 59,8% 62 59,6% 692 69,2% 16.719 84,0%

Comarques Gironines 1.071 6,5% 14 13,7% 14 13,5% 98 9,8% 1.247 6,3%

Camp de Tarragona 853 5,2% 8 7,8% 9 8,7% 73 7,3% 921 4,6%

Terres de l'Ebre 123 0,7% 2 2,0% 2 1,9% 21 2,1% 137 0,7%

Àmbit de Ponent 185 1,1% 10 9,8% 10 9,6% 30 3,0% 181 0,9%

Comarques Centrals 601 3,7% 6 5,9% 6 5,8% 80 8,0% 666 3,3%

Alt Pirineu i Aran 20 0,1% 1 1,0% 1 1,0% 6 0,6% 22 0,1%

Catalunya 16.445 100,0% 102 100,0% 104 100,0% 1.000 100,0% 19.893 100,0%

Font: Servei Català de Trànsit. Anuari estadístic 2008

Ferits lleus
Accidents amb 

víctimes
Accidents 
mortals

Morts Ferits greus

 
 
 
 

3.3. Oferta de transport públic 

 
Pel que fa al transport públic, la línia de Ferrocarrils de la Generalitat connecta 
Igualada amb Barcelona, així com també la línia de RENFE Barcelona-Lleida, que 
passa per Calaf. Les principals companyies d'autobusos són l'Hispano Igualadina i la 
Gibert, que tenen línies regulars cap a Barcelona i cap a les comarques de la rodalia.  
També hi ha un aeròdrom a Òdena. 
 
La línia Tarroja de Segarra-Calaf-Barcelona de la companyia d'autobusos Hispano 
Igualadina enllaça Copons amb Calaf i Barcelona amb dues expedicions diàries de 
dilluns a divendres. Calaf compta amb una estació de la companyia ferroviària RENFE 
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en la seva línia Barcelona-Lleida; així com amb diverses línies regulars d'autobusos: 
Alsa (La Seu d'Urgell-Igualada-Barcelona), Hispano Igualadina (Calaf-Igualada-
Barcelona) i Transports Castellà (Calaf-Manresa). 
 
Hi ha un projecte d'un nou eix ferroviari diagonal Lleida-Girona que travessaria la 
comarca per la zona de la Conca d'Òdena. L'Eix Transversal Ferroviari (ETF) és un 
projecte, de la Generalitat de Catalunya, de línia ferroviària d'alta velocitat (d'ample 
estàndard) que vol connectar transversalment Catalunya, és a dir de Lleida a Girona 
passant en alguns trams paral·lel a la carretera Eix Transversal. Alhora connectaria 
amb les línies d'alta velocitat a Lleida, Girona i Martorell, en aquest últim cas tant en 
transport de mercaderies cap al port com de viatgers cap a Barcelona.  
 
Esquema de propostes ferroviàries a la Conca d’Òdena: 

 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 

 
Es tracta d’una línia de tràfic mixt de mercaderies i de viatgers en alta velocitat que 
unirà, en uns 313 km de recorregut, Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, 
Manresa, Vic i l'aeroport de Girona, i connectarà, així mateix, amb la línia d'alta 
velocitat a Lleida i a Girona. A més, mitjançant dos ramals, connectarà Igualada i 
Manresa amb Martorell i amb les línies de mercaderies cap al Port i de viatgers cap a 
Barcelona. 
 
És de destacar també l’aeròdrom d’Igualada-Òdena, situat al municipi d’Òdena. És de 
titularitat compartida per part de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments 
d’Igualada i Òdena i una petita part privada. I la gestió la porta a terme el consorci de 
la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments d’Igualada i Òdena, la Cambra del 
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comerç de Barcelona, la Federació Aèria Catalana, el Club de Vol a Vela d’Igualada, 
l’Aeroclub d’Igualada-Òdena i l’Aeroclub 3 d’Igualada. 
 
Copons no disposa de en l’actualitat de transport públic intern, ja que les 
característiques del municipi, en principi no el fan imprescindible, en canvi sí que 
disposa de servei de transport públic intermunicipal a través de línies regulars 
d’autobusos, servits per les companyies Alsa i Hispano Igualadina.  
 
Una única parada de bus dóna servei a tot el municipi, situada a la carretera C-1412z 
davant de l’espai d’equipaments esportius.  
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3.4. Mobilitat en el nucli principal 

La connexió de Copons amb la carretera principal de comunicació en direcció a Calaf 
o amb Igualada, és fa a través de la C-1412a. Una via de competència de la 
Generalitat de Catalunya. La connexió amb Copons de la via C-1412az, es fa en els 
punts quilomètrics: pk-42’500, pel sud; i el pk-51’000 pel nord. Aquest vial segrega la 
part dels equipaments esportius a una banda i al poble en una altra, de tal manera que 
el trànsit de vehicles de pas no interfereix  amb el trànsit intern. 
 
Atenent a la tipologia, es diferencien aquests tres tipus de vies: 
 

 Carretera C-1412a: comunica la població amb Veciana. Antic pas.  
En aquests moments hi ha una variant. El vial amb vehicles de pas queda ben 
segregat del nucli. 

 Carrers interns: amb trànsit rodat i de vianants. Accessibilitat adaptada. 
 Carrerons de connexió interna entre carrers: tenen molt pendent, són  

esglaonat i estrets. Accessos no adaptats 
 
L’antiga carretera travessa la part del casc urbà a través d’un espai adequat des del 
punt de vista de la seguretat i la qualitat d’aquest espai. Les millores en l’espai urbà 
proper, que es van acabar a l’estiu del l’any 2015, van contribuir a pacificar l’efecte del 
trànsit de pas. La via està equipada amb control semafòrics reguladors de la velocitat i 
de passos per a vianants. En aquesta zona es troba la parada del bus interurbà del 
servei de passatgers. 
 
Els principals carrers interiors del nucli de Copons, segueixen la direcció nord – sud, 
pel fet que s’adequa a la orografia del terrenys.  La part més al nord es troba a un 
nivell del terreny superior als punt situats al sud, que és el sentit de baixada de les 
aigües. Llevat de la part més superior del carrer St. Magí, la resta dels carrers que 
travessen de dalt a baix, tenen un pendent acceptable.  No passa al mateix amb els 
carrers de llevant a ponent que van conra les corbes del nivell i tenen molta pendent, i 
són inaccessibles per la presencia d’esglaons o rampes graonades.  
 
La secció tranversal dels carrers és gairebé de plataforma única. La calçada és 
pavimentada amb formigó i la vorera es resol amb lloses de pedra natural. Hi ha molt 
poca diferència de nivell entre la vorera i la calçada.  
 
Els carrers no són paral·lels i les amplades varien entre els 3m i els 6m. Alguns punts 
són molts estrets, com en el carrer P. Palomas.   
 
La connexió de Copons amb la carretera principal de comunicació en direcció a Calaf 
o amb Igualada, és fa a través de la C-1412a. Una via de competència de la 
Generalitat 
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L’aparcament de vehicles al carrer no està permès i és una mesura respectada 
majoritàriament pels veïns.  Per resoldre la necessitat, es disposa de tres solars 
habilitats per aquesta funció: 
 

 Aparcament de Sant Magí 
 Aparcament de Cal Reiet 
 Aparcament al sud de les pistes esportives 

 
L’aparcament de Sant Magí està qualificat per les NNSS com a Zona de Jardins 
privats i els altres dos com a equipaments. El de Sant Magí i el de les pistes esportives 
s’hi accedeix molt fàcilment des de la carretera C-1412z, mentre que per accedir a 
l’aparcament de Cal Reiet s’ha de creuar part del nucli.  
 
Independentment d’aquests tres aparcaments, també el nucli també disposa de petites 
bosses auxiliars al nord de la rectoria i a l’oest de les pistes esportives. 
 
Els carrerons estrets i costeruts són un tercer nivell de vials denominats: Concepció,  
Montserrat, del Forn i Generalitat. Són travesseres que comuniquen el carrer del Mur, 
punts de més alçada, amb el de Sant Magí i d’Àngel Guimerà, situats a la part inferior.  
 
A continuació es presenta un esquema de la mobilitat en el nucli principal: 
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IV. MOBILITAT PROPOSADA 

 

4.1 Característiques de la proposta del POUM 

 

4.1.1 Criteris,  objectius i estratègies d’ordenació 

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

Els objectius generals del POUM 

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

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

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

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

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

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

dels equipaments (escola, camp de futbol,...) i aprofitar el rol aglutinador 
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d’aquests. Facilitar l’adequació dels establiments tancats per a la recuperació 
d’oficis; afavorint la millora de l’atractiu residencial de Copons. 
 

 

4.1.2 Característiques bàsiques de la proposta 

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

 Estratègia de compactació del nucli urbà. 
 Tancament del nucli urbà pel nord-est i l’oest del municipi amb els nous sectors 

anomenats “El Castell”, “Cal Reiet”, “La Pallissa” i “Naus del Sols-carrer”. 
 Delimitació dels horts i jardins privats i manteniment dels jardins privats sense 

edificabilitat. 
 Mantenir i rehabilitar el parc d’habitatges construït, d’alt valor patrimonial. 
 Permetre la rehabilitació en pluri-habitatge per densificar el nucli urbà. 
 Preservar les estructures urbanes, protegir el nuclis, potenciar habitatges 

assequibles per a joves, etc. 
 Mantenir i consolidar els tres àmbits d’aparcament actualment en funcionament. 

 
El Castell: Àrea de transformació d’ús en sòl urbà no consolidat situada al nord-
est del nucli urbà de Copons, a l’àmbit ocupat antigament pel Castell de Copons, 
tot i que no en queden restes visibles, i parcialment per un jaciment arqueològic 

– Completar la trama urbana existent al nord-est del nucli, donant continuïtat a la 
xarxa viària perimetral prevista, preveient situar una reserva de sòl per a espai 
lliure a tocar del carrer Sant Magí. 
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– Reordenar i transformar el sòl en ús d’habitatge de mitjana densitat d’acord 
amb les preexistències de l’entorn immediat. L’espai interior a l’anella vial 
esmentada serà un jardí privat (comunitari o parcialment privatiu). 

– Consolidar el vial rodat carrer del Castell, entre el carrer de Sant Magí i la plaça 
del Castell. 

 
Cal Reiet: Àrea de transformació d’ús residencial en sòl urbà no consolidat 
situada al límit oest del nucli urbà de Copons. Comprèn els terrenys de l’actual 
aparcament de Cal Reiet i l’esplanada a ponent. El sector està delimitat pel carrer 
Ramon Morera al nord, la pallissa al sud, jardins privats d’edificacions a l’est i la 
riera de Veciana a l’oest, ja en sòl no urbanitzable. Aquest sector és la revisió de 
l’anterior SAU discontinu “Hort d’en Sala”, que preveia 137 nous habitatges. 

– Mantenir l’aparcament de Cal Reiet per consolidar el seu ús com a espai públic, 
no només com a aparcament puntual, sinó amb caràcter de plaça urbana. 

– Permetre un creixement residencial de mitjana densitat que segueixi la tipologia 
i implantació de la trama urbana existent. 

 
La Pallissa: Àrea situada al límit oest del nucli urbà de Copons per consolidar el 
sòl urbà. Comprèn les ruïnes de l’edificació coneguda com La Pallissa i 
l’esplanada de l’era. El sector està delimitat per l’aparcament de Cal Reiet al nord, 
el talús de l’era al sud i la riera de Veciana a l’oest, ja en sòl no urbanitzable. 
Aquest sector és la revisió de l’anterior Unitat d’actuació residencial “La Pallissa”. 

– Ampliar la xarxa viària al sud de l’aparcament, per crear un recorregut peatonal 
que enllaci l’aparcament amb el carrer a Vilanova a través de la prolongació del 
passatge Joan Lluch, i que resolgui el desnivell entre l’aparcament i l’era.  

L’escorxador: Polígon situat en sòl urbà al sud del nucli de Copons, limitant a 
l’oest amb el carrer Vilanova i a l’est amb la carretera de Ponts. Limita pel costat 
sud amb el sòl no urbanitzable. Conté l’edifici de l’antic escorxador. 
 Rehabilitar l’actual edificació industrial per convertir-la en habitatges, 

enderrocant aquells volums adossats que no formen part de la volumetria de 
l’edificació principal. 

 Obtenir i urbanitzar el sòl destinat a espais lliures a tocar de la carretera de 
Ponts i a l’extrem sud del polígon.  

 Resoldre la connexió peatonal entre l’espai lliure del sud del polígon i la parada 
de l’autobús situada al creuament de la carretera de Ponts amb el Passatge 
Joan Lluch.  
 

Zona d’activitat econòmica: Àmbit que forma part de l’àrea de desenvolupament 
industrial de les NNSS de Copons. Hi ha un àmbit nord més a tocar del nucli de 
Copons amb una nau existent i un àmbit sud més extens amb naus i coberts 
sense ús.  
 Manteniment de l’activitat industrial a la nau existent, així com un àmbit de 

creixement per a la seva ampliació o per altres activitats econòmiques.  
 Acondiciar el sòl existent destinat a xarxa viària que dóna accés a la nau i als 

serveis tècnics de l’ajuntament situats al nord de l’edificació.  



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

 

 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Copons 

Fase d’aprovació provisional        51 

 

 Es preveu la cessió i urbanització de sòl destinat a espais lliures i/o a 
equipaments. 

 
Naus del Sols-carrer: Àrea de transformació d’ús residencial en sòl urbà no 
consolidat situada al sud del nucli de Copons, al final del carrer Vilanova, format 
actualment per dues naus industrials.  
 Reordenar i transformar el sòl en ús d’habitatge de mitjana densitat, d’acord 

amb les preexistències de l’entorn immediat, mitjançant una implantació 
residencial que continuï la trama urbana existent. 

 Es preveu la cessió i urbanització de sòl destinat a espais lliures al sud del 
polígon. Aquesta reserva de sòl ha de possibilitar la integració del final del 
poble amb els horts pròxims i relacionar-lo amb la riera de Veciana. 

 
Nucli de la Roquera 

 Mantenir l’edificabilitat existent. 
 Conservació i millora de l’edificació existent. 
 Nova delimitació del sòl urbà que conté estrictament el conjunt de cases 

existents.  
 

Nucli de Sant Pere de Copons 
 Manteniment i rehabilitació patrimonial del conjunt arquitectònic. 
 Seguir amb el petit creixement urbà previst al sud-oest del nucli, segons els 

criteris de la Modificació puntual de les NNSS de l’any 2006. 
 

Edificacions en sòl no urbanitzable 
 Identificació de masies, cases rurals i altres elements de valor arquitectònic 

com parets i barraques de pedra seca. 
 Delimitació dels horts i l’estructura industrial del sistema de reg, les basses i 

molins com a patrimoni arqueològic. 
 Potenciar la recuperació, manteniment i rehabilitació del patrimoni arquitectònic 

present al sòl no urbanitzable. 
 Classificar com a sòl no urbanitzable l’Hort d’en Sala, on les NNSS proposaven 

un sector de SAU discontinu amb previsió per a 137 nous habitatges. 
 Millorar i potencial les infraestructures i els equipaments: cementiri, camp de 

futbol, dipòsits, antenes, nova EDAR... 
 
Pel que fa als elements a protegir es consideren els recollits pel Mapa de patrimoni 
cultural i que es descriuen a la part informativa de la present Memòria. Concretament, 
els elements a protegir en sòl urbà es troben al capítol 3.01.2 i els elements a protegir 
en sòl no urbanitzable es troben al capítol 3.10.3. 
 
Mobilitat i aparcament 

 Es proposa un nou vial al sector del Castell, resseguint l’actual camí en forma 
d’anella i que permet l’accés als nous habitatges i a les façanes posteriors de 
les parcel·les del carrer del Mur. 
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 Millorar l’actual camí que passa per sota el pont de la carretera de Ponts i 
comunicar la zona d’equipaments esportius i l’aparcament del costat de la 
carretera amb l’extrem sud del nucli.  

 Creació d’un recorregut peatonal paral·lel a la riera de Veciana a través 
d’espais lliures que uneixi la part inferior del poble amb el Parc agrari.  

 Conservar en bon estat i potenciar la xarxa de camins rurals i tradicionals 
existents, que uneixen les diferents edificacions i masies del municipi. Aquests 
camins realitzen una funció articuladora i vertebradora del territori. 

 Consolidar els aparcaments existents situats al nucli de Copons de Sant Magí, 
Cal Reiet i el de la zona esportiva. 

 
Creixement d’habitatges / estratègia de creixement proposada 

 Es proposa una estratègia del global del municipi que es basi en un creixement 
compacte del nucli, evitant un consum excessiu de nou sòl reforçant, tancant i 
completant el nucli existent. 

 Aquesta estratègia de compactació es basa en ocupar els buits que han anat 
quedant dins de la trama urbana per a ubicar-hi els nous sectors de 
creixement. Es proposen creixements a l’àrea situada a l’oest del nucli 
delimitada per la Riera de Veciana, i l’àmbit del nord-est del poble delimitada 
per la carretera. 

 Les noves implantacions residencials segueixen la tipologia tradicional del 
nucli, tant en implantació com en composició de les façanes. 

 
Àrees d’activitat econòmica 

 Proposta de desclassificar el sector de sòl urbanitzable industrial previst per les 
NNSS vigents al sud del nucli urbà, mantenint només el qualificat com a sòl 
urbà. 

 Permetre nous usos a l’antiga cimentera per tal d’aprofitar l’edificació existent. 
 Pel que fa a les activitats en sòl no urbanitzable, es proposa que es fomentin 

les activitats econòmiques compatibles amb l’entorn a les masies i edificacions 
rurals disseminades pel terme municipal. 

 
Equipaments comunitaris 

 S’ha actualitzat la clau urbanística de l’antiga rectoria, a les NNSS qualificada 
de teixit residencial, a clau d’equipament ja quefa poc van finalitzar les obres 
que han convertit l’edifici en la nova escola. 

 

Activitats en sòl no urbanitzable: 

 Masies i cases rurals 

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

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

 Activitats de lleure 

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

 Futura depuradora 

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

 
 
Patrimoni arquitectònic i natural: 

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

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

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

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

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

A continuació es presenta un esquema de la mobilitat en el nucli principal, d’acord a la 
proposta d’ordenació del POUM: 
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4.2 Avaluació de la mobilitat generada 

 
Per avaluar la mobilitat generada pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Copons, s’ha partit de les superfícies de sòl i/o sostre que el POUM en canvia l’ús i/o 
en varia l’extensió, i per tant generaran nous viatges respecte a la situació actual. Són 
la gran majoria de les superfícies incloses en els PAU i PMU. 
 
S’ha aplicat preferentment les ràtios que proposa el Decret 344/2006 de regulació dels 
estudis de la mobilitat generada: 
 
Ràtio a aplicar per calcular la mobilitat generada per dia 

 
Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada 
 
 

Aquestes proporcions permeten obtenir una aproximació dels volums de 
desplaçaments que generaran els nous desenvolupaments del POUM, que tot i el seu 
caràcter orientatiu, permeten fer-se una idea de la situació de futur. 
 
Les dades de les actuacions del POUM que s’agafen com a base es presenten a les 
taules següents: 
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MUNICIPI DE COPONS

Total 
polígon

Espais 
lliures

Equipa-
ments

Habitatge
Ús 

industrial

Potencial per llicència directa 1.400,00 9 24

PAU-1. L'escorxador 2.886,91 1.737,15 0,00 1.260,81 12 31

PAU-2. Zona industrial 7.740,73 0,00 487,37 0,00 4.180,00 0 0

PAU-3. La Pallissa 1.254,15 0,00 0,00 500,00 2 5

PAU-4. Sant Pere 682,56 0,00 0,00 380,00 3 8

PMU-1. El Castell 3.522,83 406,26 0,00 1.750,00 12 31

PMU-2. Cal Reiet 3.983,28 85,45 0,00 2.950,00 20 52

PMU-3. Naus del Sols-carrer 2.168,32 789,81 0,00 1.330,00 10 26

PMU-4. Granja Aloha 5.089,40 763,41 0,00 0,00 2.951,85 0 0

*    El nombre de persones s'ha calculat a partir d'una ocupació de 2,62 persones/llar, d'acord amb l'anàlisi del POUM.

Superfície (m2) Sostre (m2) Nombre de 
persones 

(*)

Nombre 
d'habitatges 

nous

 
 

 
A partir d’aquestes dades i aplicant els criteris de l’Annex 1 del Decret 344/2006, de 19 
de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, s’obtenen 
els següents valors: 
 

COPONS. Viatges per dia que les actuacions del POUM podrien generar

Segons 
habitatges

Segons 
persones

Potencial per llicència directa 0 0 0 63 71 71

PAU-1. L'escorxador 87 0 0 84 94 181

PAU-2. Zona industrial 0 97 209 0 0 306

PAU-3. La Pallissa 0 0 0 14 16 16

PAU-4. Sant Pere 0 0 0 21 24 24

PMU-1. El Castell 20 0 0 84 94 115

PMU-2. Cal Reiet 4 0 0 140 157 162

PMU-3. Naus del Sols-carrer 39 0 0 70 79 118

PMU-4. Granja Aloha 38 0 148 0 0 186

TOTAL viatges generats 189 97 357 476 535 1.178

Taula: Elaboració pròpia a partir del Decret 344/2006

Espais 
lliures

Equipa-
ments

Ús 
industrial

Habitatges
Total

 
 
Considerant els valors anteriors es preveu que el volum de desplaçaments generats 
pels desenvolupaments del POUM és de 1.178 desplaçaments diaris.  
 
Cal tenir en consideració que els volum de desplaçaments totals és suposant un 100% 
d’ocupació i amb tot el sòl urbà exhaurit, cosa que trigarà molts anys a succeir.  
 
De cara a la pressió que aquests desplaçaments podran exercir sobre les 
infraestructures viàries del municipi, d’entrada es poden descomptar els generats pels 
espais lliures (189 desplaçaments) i pels equipaments (97 desplaçaments). Aquests 
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sistemes són de caràcter local i seran utilitzats fonamentalment pels habitants del nucli 
de Copons, que com a màxim es troben a una distància de 200 metres i es pot 
considerar que aquests recorreguts es realitzaran a peu. També és important destacar 
que aquests desplaçaments només afectaran la carretera C-1412a, ja que la carretera 
BV-1005 només porta al petit nucli de Veciana (170 habitants en tot el municipi) i 
també es poden negligir.  
 
Tots els desenvolupaments previstos pel POUM són nous i, per tant, els 
desplaçaments generats s’afegiran als existents, comportant un increment de la 
pressió exercida sobre els serveis i equipaments del municipi, i tenint conseqüències a 
nivell de mobilitat. Per tant, el volum de desplaçaments que s’afegiran a la carretera C-
1412a és de 891 desplaçaments diaris. 
 
 
 

4.3 Capacitat d’absorció de la xarxa de carreteres 

 

4.3.1 Intensitat viària actual 

Segons dades del 2012 de la Direcció General de Carreteres del departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la carretera C-1412a en el seu 
pas per Jorba té una Intensitat Mitjana Diària (IMD) de 4.434 vehicles, un percentatge 
de pesants de 6,29% i una velocitat mitjana de 70,8 km/h. Aplicant els pics màxims de 
l’EMQ del 2006, obtenim que la demanda actual de la xarxa viària és de 413 vehicles 
en hora punta els dies feiners i 383 vehicles/hora els dissabtes i festius. 
 
Demanda actual de la carretera C-1412a

IMD * Pic màxim **
Vehicles hora 
punta actuals

Dia feiner 4.434 9,31% 413

Dissabtes i  festius 4.434 8,64% 383

* Aforaments segons la Direcció General de Carreteres (2012)

** Segons EMQ 2006  
 
 
4.3.2 Demanda viària POUM 

Tal i com s’ha vist anteriorment, l’aplicació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, fa que el volum total de 
desplaçaments que generaran un cops finalitzats tots els desenvolupaments previstos 
en el POUM és de 891 desplaçaments diaris, havent descomptat els desplaçaments 
cap a equipaments i espais lliures de caràcter local. 
 
L’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) de l’any 2001 estableix que un 97% d’aquets 
desplaçaments es realitzen amb vehicle privat i un 3% en transport públic, la qual cosa 
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implica que el POUM podria arribar a generar 863 desplaçaments en vehicle privat i 
28 desplaçaments en transport públic.  
 
Amb els ratis d’ocupació del cotxe que dóna l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) 
de l’any 2006 de l’Anoia, es pot fer una estimació del número de vehicles privats que 
realitzen desplaçaments en funció del dia de la setmana. També,  tal i com s’ha vist 
anteriorment, la franja horària que conté la major concentració de desplaçaments es 
comprèn entre les 17:00 i les 18:00 hores en el cas dels dies feiners, amb un pic 
màxim de 9,31% de la mobilitat diària, i entre les 18:00 i les 19:00 hores en els 
dissabtes i festius, amb un pic màxim 8,64% de la mobilitat diària.  
 
A partir d’aquestes xifres de l’EMQ (2006) de l’Anoia, es pot fer una estimació del 
número de vehicles privats en hora punta en funció del dia de la setmana: 
Estimació dels vehicles privats diaris

Desplaçaments 
vehicle privat

Ocupació del 
cotxe*

Vehicles 
privats/dia

Pic màxim*
Vehicles hora 

punta

Dia feiner 863 1,22 708 9,31% 66

Dissabte i  festiu 863 1,37 630 8,64% 54

* Dades segons EMQ 2006  
 
 
 

4.3.3 Capacitat viària 

 
La capacitat d’una via ve definida per la màxima intensitat de vehicles que poden 
circular per un perfil o segment uniforme de carril o carretera durant un període de 
temps determinat sota les condicions dels vials, del tràfic i de la regulació. 
Generalment s’expressa en vehicles/hora. Quan el volum de trànsit és igual o superior 
a la capacitat de la carretera les condicions d’operació són dolentes, tot i que el trànsit 
i la carretera presentin característiques ideals. És necessari doncs, que el volum de 
demanda sigui menor a la capacitat de la carretera per a que aquesta proporcioni a 
l’usuari un nivell de servei acceptable.  
 
Segons el “Manual de Capacitat de les Carreteres”, editat per la Asociación Técnica de 
Carreteras (i basat en el “Highway Capacity Manual” elaborat per la Transportation 
Research Board d’Estats Units), es defineixen sis nivells de servei en funció de les 
condicions en què es desenvolupa la circulació: 
 

 Nivell de servei A: La velocitat dels vehicles es pràcticament igual a la que 
escullen els conductors, sense que es vegin obligats a modificar-la a causa 
d’altres vehicles. Correspon a unes condicions de circulació lliure amb gran 
comoditat física i psicològica per als conductors. L’espai mig entre vehicles es 
de 161 metres aproximadament (26 longituds de cotxe). Intensitat de circulació 
de 0-420 vehicles/hora. 
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 Nivell de servei B: Condicions relativament bones dintre del règim de 
circulació lliure; la velocitat dels vehicles ràpids està influïda i limitada per la 
presència de la resta de vehicles. L’espai mig entre vehicles lleugers es de 100 
metres (18 longituds de cotxe). Intensitat de circulació de 420-750 
vehicles/hora. 

 
 Nivell de servei C: La circulació és estable, encara que les pertorbacions 

localitzades són importants i es formen petites cues. L’espai mig mínim es de 
67 metres (11 longituds de cotxe). Intensitat de circulació de 750-1200 
vehicles/hora. 

 
 Nivell de servei D: Tots els vehicles han de limitar la seva velocitat tenint en 

compte la velocitat dels vehicles precedents. L’espai mínim es de 50 metres (5 
longituds de cotxe). Es formen llargues cues amb poques possibilitats 
d’avançament. Intensitat de circulació de 1.200-1.800 vehicles/hora. 

 
 Nivell de servei E: Equival a la capacitat de la via; es dóna quan la intensitat 

del trànsit arriba a la capacitat de la carretera. És una situació límit, només es 
pot mantenir durant períodes curts, ja que s’acabarà produint alguna detenció i 
la circulació serà amb parades i arrancades successives. Intensitat de 
circulació de 1.800-2.800 vehicles/hora. 

 
 Nivell de servei F: Situació de col·lapse, es produeix quan la intensitat de tràfic 

d’entrada en un tram de carretera sobrepassa la capacitat de la sortida. La 
capacitat es insuficient per a la demanda. 

 
El Manual de Capacitat de Carreteres calcula de manera similar però independent la 
capacitat per a carreteres de dos carrils amb sentits oposats i carreteres amb més d’un 
carril per sentit. La carretera C-1412a té dos carrils en sentits oposats i, segons el 
Manual, la capacitat d’aquest tipus de carreteres és de 2.800 vehicles lleugers/hora, 
sumant els dos sentits de la marxa i suposant que es compleixen les condicions ideals 
següents: 
 

 Amplada dels carrils superiors a 3.60 metres 
 Obstacles laterals a més de 1.80 metres des del final de la calçada 
 Tràfic constituït per cotxes 
 Repartiment entre sentits 50-50% 

 
Com que aquestes condicions ideals no necessàriament es compleixen en el cas que 
ens ocupa, s’apliquen uns factors de correcció per determinar la seva capacitat 
màxima real mitjançant la fórmula següent: 
 

ISx (veh/h) = (I/C)i * 2.800 * Fa * F0 * FR * FVP 
Essent: 
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(I/C)i – Paràmetre que reflexa una relació entre velocitat, la intensitat de circulació i les 
característiques geomètriques de la carretera. El subíndex i indica que varia amb el 
nivell de servei, el tipus de terreny i la magnitud de prohibició d’avançament 
Fa – Factor de correcció per reducció de l’amplada dels carrils i vorals. 
F0 – Factor de correcció per obstacles laterals en carreteres de dos carrils. 
FR – factor de correcció per a tenir en compte el repartiment real entre sentits de 
circulació. 
FVP – Variable que determina la influència de vehicles pesants que circulen per la via. 
Es calcula amb l’expressió següent: 
 

FVP = 1 / (1+Pc*(Ec – 1)) 
Essent: 
PC – Percentatge de vehicles pesants en la circulació. 
Ec – Equivalència de vehicles pesants en vehicles lleugers. 
 
Aplicant les fórmules anteriors amb els coeficients extrets de les taules del Manual de 
Capacitat de Carreteres s’obtenen els següents valors per a la carretera C-1412a: 
 

Capacitat màxima de la carretera C-1412a (vehicles/hora)

(I/C)i Fa F0 FR FVP Capacitat

Carretera C-1412a 0,50 0,92 0,92 1 0,93 1.102

Pc Ec FVP

Carretera C-1412a 0,0629 2,2 0,93

Taula: Elaboració pròpia a partir de les taules del Manual de Capacitat de Carreteres  
 
Finalment, si s’agafa la capacitat màxima de la carretera i es compara amb la 
demanda total que sorgirà quan la demanda del POUM es sumi a la demanda actual, 
es pot calcular l’índex de saturació de la carretera: 
 

Saturació carretera C-1214a (vehicles/hora)

Demanda 
màxima actual

Demanda POUM Demanda total
Capacitat 

màxima real
Índex saturació

Dia feiner 413 66 479 1.102 43,4%

Dissabte i  festiu 383 54 438 1.102 39,7%
 

 
 
Com es pot comprovar, la capacitat màxima de la carretera C-1412a supera amb 
escreix la demanda total que es preveu una vegada s’hagin consolidat els 
desenvolupaments del POUM i es preveu un flux estable de circulació (nivells B i C).  
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Nivells de saturació Índex saturació

A - Flux ll iure (> 88 km/h) 0 - 20

B - Flux estable (> 80 km/h) 20 - 40

C - Flux estable (> 72 km/h) 40 - 60

D - Flux pròxim a inestable (> 64 km/h) 60 - 90

E - Flux inestable (< 64 km/h) 90 - 99

F - Col·lapse 100

Font: Nota de Servicio 5/2014. Ministerio de Fomento  
 
 
 
 

4.4 Capacitat d’absorció de la mobilitat a peu i en bicicleta 

 

4.4.1 Consideracions generals 

El trànsit de persones per la via pública requereix disposar d’uns espais que 
garanteixin la seguretat i el confort de les activitats diàries d’aquells que es desplacen 
a peu. En un àmbit global, s’ha de crear i promoure una xarxa d’itineraris principals per 
als desplaçaments a peu i en bicicleta. Aquesta xarxa ha de connectar els indrets més 
importants del municipi d’una manera segura i còmoda.  
 
El nucli de Copons presenta unes condicions molt favorables per a la mobilitat a peu, 
ja que les seves petites dimensions permeten arribar en poc temps a qualsevol indret. 
El recorregut més llarg que s’ha de fer per creuar tot el nucli de nord a sud és de 460 
metres, mentre que d’est a oest el recorregut màxim és de 200 metres). Per altra 
banda, els carrers estrets en plataforma única i la ubicació estratègica de les àrees 
d’aparcament afavoreix la mínima circulació de vehicles pel nucli i sempre amb una 
velocitat molt reduïda, cosa que fa molt segura la mobilitat a peu o en bicicleta. 
 
En aquest sentit, únic recorregut on es podria millorar la seva seguretat i permeabilitat 
és la comunicació entre els sis habitatges del nucli de La Roquera i el nucli de Copons, 
on actualment hi ha un tram de 120 metres al llarg de la carretera BV-1005.  
 
D’altra banda, cal tenir present que l’ús del poble ha de contemplar les necessitats 
específiques de mobilitat de determinats col·lectius, especialment les persones de 
tercera edat i les persones amb disminucions físiques o sensorials. Afavorir la seva 
condició de vianants exigeix suprimir barreres arquitectòniques existents i facilitar un 
trànsit còmode per la via pública amb la instal·lació de guals de fàcil accés a la vorera, 
la ubicació adequada de mobiliari urbà, etc. 
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En aquest sentit, tot i que la diferència de cota entre el carrer del Mur i el carrer de 
Sant Magí precisa de carrers transversals esglaonats que no són practicables, no hi ha 
cap indret del nucli que no disposi de com a mínim un itinerari practicable.  
 
Segurament l’indret més complicat sigui la plaça del Castell degut al pendent del 9% 
que té actualment els 70 metres que fan el carrer del Castell. Sens dubte, el nou sector 
del POUM ubicat a l’àmbit del castell podrà oferir un recorregut alternatiu amb un 
pendent molt inferior, encara que el tram resulti més llarg. 
 
 
4.4.2 Abast de la mobilitat a peu 

Es considera que la distància a la que es poden realitzar desplaçaments a peu és 
acceptable si està entre els 1.000 i els 2.000 metres, ja que es tracta de recorreguts en 
els que s’inverteixen, de manera aproximada, entre 15 i 30 minuts a la velocitat mitjana 
dels desplaçaments a peu (1.16 m/s en terreny pla). 
 
Per tal d’analitzar l’abast que poden tenir els desplaçaments a peu, s’han superposat 
dos àmbits, de 1.000 i 2.000 metres de radi respectivament sobre el nucli principal del 
municipi.  
 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’una base de l’ICGC 

 
Com es pot observar, i tenint present la topografia del municipi, des del nuclis de 
Copons i de La Roquera és fàcilment realitzable la connexió a peu en la totalitat del 
seu perímetre i es pot arribar fàcilment al nucli de Sant Pere i al cementiri, a indrets 
emblemàtics com ara el parc agrari o el gorg del Nafre o bé a indrets amb activitats en 
sòl no urbanitzable com ara el paintball, el camp de futbol, el restaurant Racó de 
Copons, el Centre Dankaes o el Circ a Les Feixes. 
 
 
4.4.3 Abast de la mobilitat en bicicleta 

Per la seva part, els desplaçaments en bicicleta es consideren viables quan l’itinerari 
no presenta trams de més de 15 metres que superin el 10-15% de pendent. La relació 
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entre distància i temps depèn, naturalment, de la velocitat en que es realitza el 
desplaçament. Com a exemple es posa la taula següent: 

Distància 
de 5 km

Distància 
de 8 km

Passeig lent (10 km/h) 30 min 48 min
Passeig ràpid (15 km/h) 20 min 32 min
Desplaçament per oci (20 km/h) 15 min 24 min
Desplaçament per esport (25 km/h) 12 min 19 min  

 
De manera similar a l’anàlisi dels desplaçaments a peu, per veure l’abast dels 
desplaçaments en bicicleta s’han realitzat dos àmbits, de 5.000 i 8.000 metres de radi 
sobre el nucli principal del municipi. 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’una base de l’ICGC 

 
Com es pot veure, en bicicleta es pot arribar fàcilment a Jorba, Rubió i Els Prats de 
Rei. També és molt factible arribar a Igualada. 
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4.5 Aparcament 

 
4.5.1 Càlcul de les reserves mínimes 

L’aplicació de l’Article 4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, estableix una previsió mínima de places 
d’aparcament per a bicicletes, turismes i motocicletes situades fora de la via pública en 
funció de les activitats i usos del sòl. Aquestes reserves mínimes es llisten a la taula 
següent: 
 
Reserva mínima de places d'aparcament

Bicicletes Turismes Motocicletes

2 places/habitatge 1 plaça/habitatge 0,5 places/habitatge

2 places/100m2 sostre 1 plaça/100m2 sostre 1 plaça/100m2 sostre

Ús comercial 1 plaça/100m2 sostre

Ús d'oficines 1 plaça/100m2 sostre

Ús industrial 1 plaça/100m2 sostre

Equipaments esportius 5 places/100 places aforament

Altres equipaments 5 places/100m2 sostre

Zones verdes 1 plaça/100m2 sòl

Ús habitatge

 
Font: Decret 344/2006 

 
Pel que fa a la reserva mínima de places d’aparcament per a bicicletes, l’aplicació 
dels ratis anteriors en els diferents instruments de planejament que té previst el POUM 
dóna els resultats següents: 
 

COPONS. Reserva mínima d'aparcament per a bicicletes

Segons 
habitatges

Segons 
sostre

Potencial per llicència directa 0 0 0 18 28 28

PAU-1. L'escorxador 17 0 0 24 25 43

PAU-2. Zona industrial 0 24 42 0 0 66

PAU-3. La Pallissa 0 0 0 4 10 10

PAU-4. Sant Pere 0 0 0 6 8 8

PMU-1. El Castell 4 0 0 24 35 39

PMU-2. Cal Reiet 1 0 0 40 59 60

PMU-3. Naus del Sols-carrer 8 0 0 20 27 34

PMU-4. Granja Aloha 8 0 30 0 0 37

TOTAL aparcament bicicletes 38 24 71 136 191 325

Taula: Elaboració pròpia a partir dels ratis del Decret 344/2006

Total 
polígon o 

sector

Ús habitatge
Ús 

industrial
Espais 
lliures

Equipa-
ments
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Pel que fa referència a la reserva mínima de places d’aparcament per a turismes i 
motocicletes, l’aplicació dels ratis del Decret 344/2006 en els diferents instruments de 
planejament que té previst el POUM dóna els resultats següents: 
 

COPONS. Reserva mínima d'aparcament per a automòbils

Segons 
habitatges

Segons 
sostre

Segons 
habitatges

Segons 
sostre

Potencial per llicència directa 9 14 5 7 14 7

PAU-1. L'escorxador 12 13 6 6 13 6

PAU-2. Zona industrial 0 0 0 0 0 0

PAU-3. La Pallissa 2 5 1 3 5 3

PAU-4. Sant Pere 3 4 2 2 4 2

PMU-1. El Castell 12 18 6 9 18 9

PMU-2. Cal Reiet 20 30 10 15 30 15

PMU-3. Naus del Sols-carrer 10 13 5 7 13 7

PMU-4. Granja Aloha 0 0 0 0 0 0

TOTAL aparcament automòbils 68 96 34 48 96 48

Taula: Elaboració pròpia a partir dels ratis del Decret 344/2006

Total 
motos

Turismes Motocicletes Total 
turismes

 
 
 
En definitiva, la previsió mínima de places d’aparcament per a bicicletes, turismes i 
motocicletes situades fora de la via pública queda de la manera següent: 
 

TAULA RESUM. Reserva mínima d'aparcament

Turimes Motos Bicicletes

Copons 96 48 325  
 
 
4.5.2 Propostes d’aparcament 

Ja fa temps que Copons ha optat per tenir pocs vehicles circulant pel nucli principal 
gràcies a la ubicació estratègica d’àrees d’aparcament suficientment dimensionades, si 
bé que les NNSS les qualifica amb altres claus urbanístiques. En aquest sentit, el 
POUM es limita a consolidar les tres grans àrees d’aparcament existents al nucli: 

 Aparcament de Sant Magí: situat al nord-est del nucli, amb una superfície de 
1.021 m2 i capacitat per a uns 20-25 vehicles. 

 Aparcament de Cal Reiet: situat a l’oest del nucli, on es proposa una superfície 
de 1.175 m2 i capacitat per a uns 50-55 vehicles. 

 Aparcament al sud de les pistes esportives, amb una superfície de 575 m2 i 
capacitat per a 20-25 vehicles. 
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4.6 Conclusions 

 
L’accessibilitat al nucli de Copons es realitza majoritàriament per la carretera C-1412a 
que comença per sobre del nucli de Jorba i es dirigeix cap a Calaf, connectant els 
nuclis de Copons i Prats de Rei, amb una variant més antiga, la C-1412z que passa 
pel nucli antic de Copons. Per altra banda, també hi ha la carretera BV-1005, que 
creua el municipi de Copons i el connecta amb el poble de Veciana.  
 
També cal destacar la importància de la xarxa de camins en l’estructura territorial del 
municipi. Aquests camins uneixen els diferents nuclis de població i edificacions rurals 
del terme municipal, formant una malla que articula el territori. L’any 2014 es va 
presentar el Catàleg de camins municipals de Copons, que recull un total de 31 
camins. 
 
Copons compta amb un parc de 300 vehicles, el que suposa gairebé un vehicle per 
habitant (0,9 vehicles/habitant), una proporció significativament superior a la de l’Anoia 
i el conjunt de Catalunya. Més si es té en compte la relació de vehicles per habitatge 
principal, amb un índex de 2,3 vehicles. La major part de desplaçaments es realitzen 
amb vehicle privat a causa de l’extensió de població al llarg del territori i la baixa 
densitat de població, condicions que fan difícil la rendibilitat d’una xarxa de transport 
públic d’ús intens o desplaçaments a peu de manera regular. D’aquesta manera, la 
disposició de vehicle propi es converteix en una necessitat essencial si es vol circular 
lliurement pel territori, la qual cosa genera un alt índex de motorització. 
 
Pel que fa al transport públic, la línia de Ferrocarrils de la Generalitat connecta 
Igualada amb Barcelona, així com també la línia de RENFE Barcelona-Lleida, que 
passa per Calaf. Copons no disposa de en l’actualitat de transport públic intern, ja que 
les característiques del municipi, en principi no el fan imprescindible, en canvi sí que 
disposa de servei de transport públic intermunicipal a través de línies regulars 
d’autobusos, servits per les companyies Alsa i Hispano Igualadina. Una única parada 
de bus dóna servei a tot el municipi, situada a la carretera C-1412z davant de l’espai 
d’equipaments esportius amb dues expedicions diàries de dilluns a divendres. 
 
Les propostes del POUM pel què fa a mobilitat són: 

 Es proposa un nou vial al sector del Castell, resseguint l’actual camí en forma 
d’anella i que permet l’accés als nous habitatges i a les façanes posteriors de 
les parcel·les del carrer del Mur. 

 Millorar l’actual camí que passa per sota el pont de la carretera de Ponts i 
comunicar la zona d’equipaments esportius i l’aparcament del costat de la 
carretera amb l’extrem sud del nucli.  

 Creació d’un recorregut peatonal paral·lel a la riera de Veciana a través 
d’espais lliures que uneixi la part inferior del poble amb el Parc agrari.  

 Conservar en bon estat i potenciar la xarxa de camins rurals i tradicionals 
existents, que uneixen les diferents edificacions i masies del municipi. Aquests 
camins realitzen una funció articuladora i vertebradora del territori. 



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

 

 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Copons 

Fase d’aprovació provisional        67 

 

 Consolidar els aparcaments existents situats al nucli de Copons de Sant Magí, 
Cal Reiet i el de la zona esportiva. 

 
Pel què fa a l’avaluació de la mobilitat generada, la capacitat màxima de la carretera 
C-1412a supera amb escreix la demanda total que es preveu una vegada s’hagin 
consolidat tots els desenvolupaments del POUM, preveient un flux estable de 
circulació. També és important destacar que el POUM suposa una reducció 
significativa respecte les NNSS pel què ha a nous habitatges gràcies, en part, a haver 
eliminat els sectors de sòl urbanitzable delimitat. 
 
Copons presenta unes condicions molt favorables per a la mobilitat a peu, permetent 
accedir amb comoditat als principals serveis i activitats del municipi, i amb possibilitat 
d’arribar fins a Igualada en bicicleta en 30-40 minuts. 
 
Finalment, la proposta del POUM de consolidar els tres grans aparcaments del nucli 
de Copons permet assolir la previsió mínima de places d’aparcament per a bicicletes, 
turismes i motocicletes situades fora de la via pública, afavorint un nucli urbà amb 
escassa mobilitat rodada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copons – Barcelona, setembre de 2021 
 

AAUP arquitectes SLP 
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