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I.  INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

I.1 Marc normatiu i antecedents 

El present Extracte Ambiental forma part del procés d’avaluació ambiental estratègica 
del POUM de Copons i es redacta d’acord amb allò previst a l’article 26 de la Llei estatal 
21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, en el qual es detalla el procediment 
d’Avaluació Ambiental Estratègica.  

El Document Resum és el document que valora la integració́ dels aspectes ambientals 
realitzada durant el procés d’avaluació́, així ́com l’Estudi Ambiental Estratègic i la seva 
qualitat, el resultat de les consultes i com aquestes s’han pres en consideració́, a més 
de la previsió́ sobre els impactes significatius de l’aplicació́ del pla, i estableix les 
determinacions finals. 

Així, un cop sotmès a informació́ pública el POUM de Copons d’aprovació́ inicial, 
juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic que l’acompanyava, el present document 
revisa la qualitat de l’EAE alhora que analitza les aportacions rebudes per part de les 
administracions afectades i públic interessat amb l’objectiu de garantir la seva integració́ 
en el POUM. 
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II CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL POUM 
Copons disposa com a planejament urbanístic general d’unes Normes subsidiàries de 
planejament, aprovades definitivament i publicades al DOGC el 09 de setembre de 1996. 
El planejament urbanístic s’ha modificat puntualment en diferents moments tal i com es 
descriu a la memòria de l’Avanç i de l’Aprovació Inicial de POUM.  

El planejament vigent ha quedat desfasat des del punt de vista de les tècniques de 
representació i informació del territori, també des del punt de vista legal. El planejament 
és anterior a la Llei d’urbanisme de Catalunya, vigent des de l’any 2010. A més, la 
situació actual de crisi econòmica fa que les Normes subsidiàries de Copons, que 
estaven previstes segons uns objectius de creixement i desenvolupament econòmics 
que estan molt lluny de poder-se assolir, no siguin adequades per a les necessitats del 
municipi. 

La normativa urbanística té dificultats amb l’adequació a diferents aspectes, per 
exemple: 

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

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

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

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

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

II.1 Objectius del POUM 
L’Ajuntament de Copons va decidir iniciar els tràmits per la revisió del planejament 
general, per adequar aquestes qüestions i també, perquè la població es sentís còmplice 
i s’impliqués més en el procés de planejament.  

El POUM planteja els objectius següents:  

 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.  
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 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 
d’aquests. Facilitar l’adequació dels establiments tancats per a la recuperació 
d’oficis; afavorint la millora de l’atractiu residencial de Copons. 
 

II.2 Principals propostes del POUM: 

Estratègia de creixement global del municipi de Copons: 

 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) determina un creixement 
moderat pel nucli de Copons.  

La proposta pel nucli de Copons és fer compatible el creixement residencial estimat amb 
la mínima ocupació de sòl lliure. Per això, es preveu 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 buits 
urbans, com el castell o Cal Reiet, així com en les àrees de transformació de la Pallissa, 
l’escorxador i les naus del Sols-carrer.  

També es redueix significativament l’àmbit de la zona industrial, cenyint-lo a l’àmbit 
qualificat com a sòl urbà per les NNSS. 

Finalment, el PTPCC protegeix especialment una bona part del sòl no urbanitzable del 
municipi. Aquesta protecció especial es fa 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. 
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 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. 

– 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.  
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Zona industrial: 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 de baixa 
densitat, permetent una diversitat d’usos compatibles. 

 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. També s’ha ajuntat 
la reserva d’aparcament de cada àmbit per tal d’optimitzar el consum de sòl i 
utilitzar un únic accés comú des del vial. 

 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. 
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 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 s’han inclòs al Catàleg de béns a protegir de les Normes urbanístiques del 
POUM. Concretament, en els articles 214, 215 i 216. 

 

Mobilitat i aparcament 
 Es proposa un nou vial al sector del Castell, resseguint l’actual camí en forma 

d’anella i que permet l’accés als nous habitatges i a les façanes posteriors de les 
parcel·les del carrer del Mur. 

 Millorar l’actual camí peatonal 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. També es 
proposa la transformació a habitatges d’edificis industrials en desús ubicats al 
nucli. 

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

 

Àrees industrials / activitat econòmica 
 S’ha desclassificat 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. 
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Equipaments comunitaris 
 S’ha actualitzat la clau urbanística de l’antiga rectoria, a les NNSS qualificada de 

teixit residencial, a clau d’equipament ja que fa poc van finalitzar les obres que 
han convertit l’edifici en la nova escola. En canvi, l’antiga escola, ubicada en una 
casa entre mitgeres, s’ha qualificat de teixit residencial ja que s’ha transformat 
en dos habitatges socials. 

 S’ha actualitzat la clau urbanística del magatzem municipal, a les NNSS qualificat 
de teixit residencial, a clau d’equipament. 
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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. 

 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 

 Es preveu 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 
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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. 

Resumint a grans trets, l’objectiu pel sòl urbà és la consolidació i compactació dels 
diferents nuclis urbans, mentre que l’objectiu pel sòl no urbanitzable és la preservació i 
potenciació del patrimoni paisatgístic, natural i arquitectònic. També cal destacar que el 
gran creixement residencial de l’àmbit discontinu de les NNSS “SAU-Hort d’en Sala” 
passa a ser sòl no urbanitzable en el POUM. 
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III DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÈS 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

III.1 HISTÒRIC AVALUACIÓ AMBIENTAL 

Al llarg del procés s’han mantingut dues reunions entre els organismes implicats en el 
procés d’avaluació ambiental del POUM: L’Oficina d’Avaluació ambiental de Barcelona 
i el Servei d’Urbanisme de les Comarques Centrals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua i els tècnics i responsables de l’Ajuntament 
de Copons i els tècnics redactors.  

La taula a continuació́ resumeix les fases del procés d’avaluació́ ambiental a què s’ha 
sotmès el POUM, i incorpora els documents resultants per a cada fase i la data d’emissió́ 
dels mateixos.  

 

Dates 

 

Fases de 
tramitació 
del Pla 

Fases 
d’Avaluació 
Ambiental 

Documents 
Generats 

Òrgan 
responsable 

Data 
Emissió 

1/10/2015 
fins 
03/02/2016 

7 

Redacció i 
aprovació 
de l'avanç 
del Pla 

Inici dels 
treballs 
d’Avaluació 
Ambiental 

Avanç de 
POUM 

Document 
Inicial 
Estratègic 

Ajuntament 
de Copons  

19/10/2016 

Participació 
ciutadana.  

Enquesta i 
Tallers 

Memòria de 
Participació 
ciutadana 

Ajuntament 
de Copons 

22/02/1016-
02/06/2016 

Consultes 
per 
elaboració 
del DA 

Document 
d’Abast (DA) 

Oficina Medi 
Ambient TE 

03/02/2017 

Març 2019 Aprovació 
inicial del 
POUM 

Incorporació 
de les 
aportacions 
del DA al 
POUM i al 
EAE 

POUM 
d’aprovació 
inicial i EAE 

Ajuntament 
de Copons. 

07/03/2019 

Informació 
pública i 
consultes 
sobre el 
POUM i el 
EAE 

Informe 
al·legacions 

Ajuntament 
de Copons 

08/03/2019 
i pendent 
d’informes 

Desembre 
2019 – 
Setembre 

Aprovació 
provisional 
prèvia del 
POUM 

Incorporació 
de les 
al·legacions 

POUM 
provisional i 
Document 

Ajuntament 
de Copons 

Juny 2020 
entrega AP 
prèvia i 
Octubre 
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2021 
(previst) 

 al POUM, 
EAE 

Resum (EAE 
Annex) 

2021 
previsió AP 

Presentació 
del DR i el 
POUM 

Declaració 
Ambiental 
Estratègica 

OTAA 04/11/2020 

- Aprovació 
definitiva del 
POUM 

 Aprovació 
Definitiva 
POUM 

Ajuntament 
de Copons 

Pendent 

 

III.2 ABAST DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL PEL DOCUMENT 
D’ABAST. 

Amb data del 19/10/2016 te entrada pel registre de L’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona la sol·licitud d’emissió́ del document d’abast 
presentada per l’Ajuntament de Copons sobre l’avanç̧ del Pla Urbanístic d’Ordenació 
Municipal de Copons, considerat de baixa complexitat. 

La documentació incorporava:  

 
 La memòria de l’avanç del Pla i els plànols d’informació 

 
Amb data de 26 d’octubre es sol·licita  a l’Ajuntament la totalitat de la documentació.  
 
Amb data de 17 de novembre s’aporta per part de l’Ajuntament la documentació 
requerida:  

 La memòria de l’avanç del Pla i els plànols d’informació 
 Annexos a la memòria d’avanç 
 Memòria de participació ciutadana i de suspensió de llicències 
 El document comprensiu 
 El document inicial estratègic 

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, un cop rebuda la 
documentació, inicià les consultes a realitzar per a l’elaboració del document d’abast 
d’acord amb l’article 18 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes, i l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  

Es van consultar 12 Administracions i 4 entitats. Es van obtenir resposta de 6 
administracions públiques. Les aportacions de caràcter ambiental contingudes en les 
respostes a aquestes consultes es van tenir en compte en l’elaboració del document 
d’abast.  

 

Prenent com a base la documentació lliurada i les respostes obtingudes durant la 
informació pública per part de 6 dels organismes que varen respondre a la consulta 
realitzada per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, es va emetre, en data 3 
de febrer de 2017, el Document d’Abast del POUM de Copons, que estableix: 

 
- Determina l’abast de l’EAE amb l’amplitud i nivell de detall necessari en funció 

del tipus i l’escala del pla subjecte a avaluació 
- Estableix els principis de sostenibilitat. 
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- Els objectius  ambientals els criteris i els indicadors que cal aplicar en 
l’elaboració, la modificació i l’avaluació del pla.  

El Contingut resumit del Document d’Abast és el següent:  

 

Valoració del DIE 

Examinada la documentació aportada, cal dir que el DIE incorpora bona part de les 
determinacions dels apartats a) i b) de l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme 
i de l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, si bé es 
considera que cal completar-lo incorporant els objectius criteris i obligacions de protecció 
ambiental, aplicables a l’àmbit del Pla, establerts per la normativa vigent, i identificant el 
conjunt dels impactes ambientals potencials de la proposta. 

 

Proposta d’esmenes:  

Caldrà atendre les determinacions de les Normes d’ordenació territorial (NOT), 
especialment pel que fa al sistema d’espais oberts. 

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic relatiu a la qualitat lumínica, 
realitza consideracions pel que fa a la normativa sectorial aplicable i la necessitat de 
garantir la seva integració al Pla. 

L’Agència Catalana de l’Aigua, indica, de forma sintètica, que caldrà tenir en compte les 
consideracions realitzades pel que fa al domini públic hidràulic, la zona de policia de 
lleres, la zona de servitud, l’abastament d’aigua, el sanejament, les afeccions 
ambientals, i la inundabilitat, i que es poden incloure a l’aprovació inicial del POUM, que 
posteriorment valorarà l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central requereix que el document ambiental 
contempli el risc d’incendi forestal i d’altres riscos de protecció civil (sismes, accidents 
en el transport de mercaderies perilloses i nevades); efectua consideracions sobre el 
risc d’inundacions (ampliar la descripció del risc i actualitzar la informació de la riera de 
Sant Pere, disposar d’un estudi hidràulic de la riera de Veciana validat per l’ACA, etc. 

L’informe urbanístic i territorial emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme fa esmenes 
de carácter urbanístic fent referencia a la memoria del POUM.  

També fa referència a parar especial atenció a l’ordenació del sòl no urbanitzable, tenint 
en compte l’exigibilitat de les determinacions del planejament territorial, respecte al qual 
la zonificació proposada haurà de ser coherent, amb una gradació d’intensitat dels usos 
en funció dels valors dels sòls.  

 

Normativa ambiental 

Caldrà tenir present les següents normatives, de caràcter ambiental: 

Directiva Marc de l’Aigua; Text refós de la Llei d’aigües i Reglament de domini públic 
hidràulic; Directives d’Hàbitats i d’Aus; Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni 
Natural i de la Biodiversitat; Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, de protecció dels animals; Decret 172/2008, de 26 
d’agost; Reial decret 1890/2008; Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
millora de la qualitat de l’aire; Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la 
Llei 6/2001, el qual substitueix al Decret 82/2005, actualment derogat; Decret 21/2006, 
de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis; Codi Tècnic de l’Edificació, i el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, entre 
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d’altres. Pel que fa a les determinacions d’aplicació en matèria de canvi climàtic, caldrà 
atendre a allò establert en el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, l’Estratègia 
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020, l’Estratègia pel desenvolupament 
sostenible de Catalunya 2026, i el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 

Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla 

Pel que fa al risc de transport de mercaderies perilloses, el Pla TRANSCAT determina 
que el terme municipal té un nivell de perill alt perquè el seu extrem sud se situa a menys 
de 500 m de l’A-2, segons l’informe dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya 
Central. 

Altrament, cal esmentar que, segons la part valorativa de l’informe dels Serveis 
Territorials d’Interior a la Catalunya Central, el municipi se situa en una zona on es poden 
produir terratrèmols d’intensitat VI-VII (escala MSK) per a un període de retorn de 500 
anys. 

En la mateixa línia, es pronuncia l’informe dels Serveis Territorials d’Interior a la 
Catalunya Central, el qual considera que cal ampliar la descripció del risc d’inundacions 
i actualitzar la informació d’inundabilitat per T10, T100 i T500 de la riera de Sant Pere, 
així com disposar d’un estudi hidràulic de la riera de Veciana validat per l’ACA. 

En relació amb l’anterior, la part valorativa de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
de 20 de gener de 2017, determina que els resultats de la PEF esmentada (veure imatge 
1) no han tingut en compte l’aportació de cabal de la riera de Veciana que drena la 
vessant oest del municipi, pel que no modelitza la situació d’aiguabarreig en la 
confluència de les dues rieres. 

En aquest sentit, també considera necessària la presentació d’un estudi hidràulic de la 
riera de Veciana per tal de poder valorar si els possibles desenvolupaments urbanístics 
previstos, així com el sòl urbà existent, es troben en una zona amb risc hidrològic 
previsible. En matèria de prevenció d’incendis, cal dir que el municipi es declara com a 
zona d’alt risc d’incendi forestal, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, restant inclòs en el perímetre 
de protecció prioritària Jorba-Rubió-Rajadell (codi B8). En aquest sentit, el Pla INFOCAT 
considera que Copons presenta un perill molt alt d’incendi forestal i una vulnerabilitat 
moderada. 

En referència a la fauna, cal incorporar a l’estudi ambiental estratègic la relació 
d’espècies potencials identificades al document aportat de Diagnosi dels espais lliures 
del municipi, indicant, així mateix, la possible presència de les espècies protegides 
següents, segons les bases cartogràfiques disponibles: Mustela putorius, Bufo Calamita 
i Hyla meridionalis. 

Específicament, cal tenir en compte que l’extrem oest del terme municipal s’inclou en 
una àrea d’interès faunístic i florístic, la qual es correspon a l’àrea de distribució de la 
calàndria. 

Tot i això, caldrà completar el document, als efectes de valorar la qualitat de l’aire del 
municipi, tenint en compte les dades dels darrers 5 anys mesurades en el conjunt de les 
estacions de la Zona de Qualitat de l’Aire corresponent. 

Quant a la gestió dels residus, el document mostra que, si bé la seva producció al 
municipi va disminuir en el període 2008-2013, la generació per càpita (410 kg 
persona/any) era molt superior a les mitjanes comarcal i catalana (122 i 186 Kg 
persona/any respectivament). En aquest sentit, cal verificar aquestes dades, a partir de 
la informació disponible al web de l’Agència de Residus de Catalunya. 
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Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla 

Planteja la reformulació dels objectius ambientals i planteja una relació de indicadors. 

 

Validació de l’anàlisi d’alternatives 

En qualsevol cas, caldrà que l’anàlisi d’alternatives de l’estudi ambiental estratègic 
atengui als objectius i criteris ambientals definits en el present document d’abast. 
Específicament, caldrà completar la justificació de la valoració assignada a cada 
alternativa pel que fa al grau de compliment dels objectius i criteris referents a preservar 
els espais d’interès ambiental, ordenar adequadament el sòl no urbanitzat, i conservar 
els ecosistemes fràgils o escassos. 

 

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

En primer lloc, cal constatar que, llevat del càlcul del balanç de CO2 equivalent, el DIE 
no incorpora una descripció dels potencials efectes ambientals de la proposta 
(alternativa 1), per la qual cosa caldrà completar aquest apartat en l’estudi ambiental 
estratègic, que haurà d’incorporar la resta de continguts requerits per la normativa 
aplicable.  

Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada 

Examinada la documentació aportada, caldrà completar l’estudi ambiental estratègic 
amb aquells aspectes assenyalats en cursiva en el present document d’abast. 
Específicament, s’atendrà als objectius i criteris ambientals definits al DA, tot garantint 
la seva integració en la proposta d’ordenació del Pla. 

Alhora, caldrà atendre les consideracions realitzades en els apartats 4.1.5 i 4.2 pel que 
fa a l’anàlisi d’alternatives i la valoració de l’alternativa adoptada, respectivament. 

Pel que fa a les propostes de l’avanç de Pla, cal fer les consideracions següents: 

- En primer lloc, cal valorar positivament la desclassificació del sòl urbanitzable 
residencial i industrial proposada al nucli de Copons, i la reducció de la superfície 
de sòl urbà prevista, especialment en els àmbits de la zona industrial i del nucli de Sant 
Pere de Copons, on es reconeix l’àrea consolidada actual. En aquest sentit, es constata 
que la proposta suposa la creació d’un menor nombre de nous habitatges que la resta 
d’alternatives estudiades i, especialment, que el planejament general vigent. Així mateix, 
cal valorar favorablement les propostes relatives a la protecció del patrimoni 

arquitectònic, arqueològic i natural (millora i protecció del patrimoni arquitectònic dels 
nuclis urbans, delimitació i protecció sense edificabilitat de la zona d’horts de Copons, 
etc.) 

- Quant a l’ordenació del nucli de Copons, el qual se situa entre les rieres Gran i de Sant 
Pere, es recorda que caldrà garantir la seva compatibilitat amb la directriu de 
preservació enfront el risc d’inundació establerta al Reglament de la Llei 
d’urbanisme, especialment en els àmbits de la Pallissa, el sector Sud i del sud de 
l’Escorxador. En tot cas, caldrà preservar la xarxa hidrogràfica esmentada i la seva 
vegetació de ribera, la qual resta catalogada com a hàbitat d’interès comunitari, 
mitjançant el reconeixement del sistema hidràulic corresponent i la delimitació d’una 
franja d’espais lliures de transició vers el sòl no urbanitzable adjacent. 

Quant a l’àrea del Castell, caldrà que l’ordenació que es prevegi minimitzi l’afectació 
dels terrenys amb pendent elevat existents i garanteixi la màxima adaptació 
topogràfica de l’edificació i la urbanització, als efectes de reduir els moviments de terres 
i assegurar una adequada integració paisatgística. 
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- En referència a la regulació del sòl no urbanitzable, caldrà garantir la seva adequació 
a les determinacions del planejament territorial aplicable, establint la corresponent 
gradació pel que fa a la intensitat d’usos i d’edificació admesa en funció de cada 
categoria de sòl. Específicament, caldrà que aquesta regulació asseguri la preservació 
dels espais i elements d’interès ambiental identificats al municipi (xarxa hidrogràfica, 
zones humides, hàbitats d’interès comunitari prioritaris o singulars, etc.). 

- Pel que fa específicament a la zona proposada amb nous usos compatibles amb el 
sòl de protecció territorial (càmping, hípica, turisme rural, etc.), cal indicar que, de 
conformitat amb el planejament territorial de referència, per a l’autorització d’edificacions 
que no aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic i de determinades 
infraestructures i equipaments, cal considerar, prèviament, la seva ubicació en sòl de 
protecció preventiva, així com la reutilització, preferent, d’edificacions existents. 

En qualsevol cas, caldrà garantir la compatibilitat del règim d’usos i d’edificació que 
finalment es proposi en aquest àmbit amb el manteniment dels seus valors ambientals i 
paisatgístics (hàbitats d’interès comunitari, etc.), i la protecció del sòl de protecció 
especial confrontant associat al curs de la riera de Veciana i la seva vegetació de ribera. 
Alhora, atesa la situació d’aquests sòls de protecció territorial respecte a aquest curs 
hidrogràfic, caldrà assegurar que l’ordenació prevista doni compliment a la directriu de 
preservació enfront al risc d’inundació establerta al Reglament de la Llei d’urbanisme. 

- Respecte a les actuacions relatives a la previsió d’implantació d’una nova depuradora 
i a l’equipament del camp de futbol, cal esmentar de nou la necessitat de garantir la 
seva compatibilitat amb la directriu de preservació enfront al risc d’inundació 
establerta al Reglament de la Llei d’urbanisme, atès que, segons la part valorativa de 
l’informe dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, de 20 de gener de 
2017, podrien situar-se, a manca que se’n concreti la ubicació, en zones inundables. 
Alhora, caldrà evitar, sempre que sigui possible, l’afectació dels hàbitats d’interès 
comunitari existents o propers. 

 

Modalitats d’informació i consulta. Identificació de les administracions públiques 
afectades i del públic interessat.  

La fase de consultes sobre el document d’aprovació inicial, que inclou l’EAE, es 
realitzarà per l’òrgan promotor a les Administracions públiques afectades i al públic 
interessat que es descriuen al DA. 

 

III.3 VALORACIÓ DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 

L’EAE, es un document que es crea a partir dels continguts inicials del DIE, nous 
continguts fruit de l’avanç del procés d’avaluació ambiental i les aportacions que fa el 
DA i de les diferents entitats i administracions consultades.  

 

Té l’estructura següent:  

 

I. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 7 

1.1 Marc normatiu i antecedents 7 

1.2 Participació pública 7 

II. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 8 

1.1. Descripció, motivació i objectius del POUM 9 
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III. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 11 

3.1 Programa de Planejament Territorial de Catalunya 11 

3.2 Planejament Sectorial 12 

3.3 Planejament Territorial 14 

IV. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 19 

4.1 Descripció General del Municipi 19 

4.2 Patrimoni Natural 20 

4.2.1 Espais protegits 20 

4.3 Cicle de l’aigua 25 

4.3.1 Hidrologia Superficial 25 

4.3.2 Abastament d’aigua 25 

4.3.3 Sanejament 29 

4.4 Gestió dels materials i els residus 30 

4.5 Canvi climàtic i Ecoeficiència 32 

4.5.1 Sostenibilitat del model energètic 32 

4.5.2 Potencial d’implantació d’energies renovables 33 

4.5.3 Mitigació i adaptació al canvi climàtic 34 

4.6 Qualitat del medi atmosfèric 38 

4.6.1 Contaminació acústica 38 

4.6.2 Qualitat de l’aire 39 

4.7 Contaminació lluminosa 41 

4.8 Anàlisis dels riscos naturals i tecnològics 43 

4.8.1 Zones amb risc geològic 43 

4.8.2 Zones amb risc per la inundabilitat 45 

4.8.3 Zones amb risc d’incendi forestal 47 

4.8.4 Altres riscos 48 

4.9 Paisatge i patrimoni 49 

4.9.1 Anàlisis del Paisatge 49 

4.9.2 Dinàmiques del paisatge 50 

4.9.3 Fragilitat paisatgística 51 

4.9.4 Qualitats i valors del paisatge 52 

4.9.5 Elements patrimonials 52 

V. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA 57 

5.1 Objectius de protecció ambiental predeterminats 57 

5.2 Objectius ambientals específics 58 

VI. ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ ADOPTADA. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ 
D’ALTERNATIVES 63 

6.1 Descripció de les alternatives seleccionades 63 

6.1.1 Alternativa 0 63 
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6.1.2 Alternativa 1 64 
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III.3.1 VALORACIÓ DEL CONTINGUT DE L’EAE 

Pel que fa als continguts de l’EAE, aquests es basen en els aspectes ambientals 
rellevants i significatius a l’àmbit d’estudi, tal i com ho ha ratificat el DA.  

Pel que fa als objectius ambientals que plantejava el DIE, han estat ampliats amb els 
objectius que plantejava el DA i han servit per tal d’avaluar cada una de les alternatives 
proposades.  
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Pel que fa a la descripció d’alternatives, aquestes han anat augmentant a mesura que 
s’ha dut a terme el procés d’avaluació ambientant, plantejant-se una nova alternativa en 
la fase d’aprovació provisional, d’acord amb les aportacions rebudes durant el procés 
de participació pública del procés d’aprovació inicial.  

 

FASE Alt. Descripció Descripció gràfica 

Avanç 0 Manteniment 
de la situació 
actual 

(veure 
contingut 
EAE annex) 

 

Avanç 1 Ordenació 
per tal 
d’aconseguir 
els objectius 
establerts en 
la redacció 
del POUM. 
(veure 
contingut 
EAE annex) 
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Avanç 2 Ordenació 
per tal 
d’aconseguir 
els objectius 
establerts en 
la redacció 
del POUM. 
(veure 
contingut 
EAE annex) 

 

Inicial 3 Ordenació 
proposada 
incorporant 
les 
aportacions 
del DA, les 
aportacions 
dels 
organismes i 
entitats 
consultades i 
els 
requeriments 
de 
l’Ajuntament. 
(veure 
contingut 
EAE annex) 
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Provisi
onal 
prèvia 

4 Ordenació 
proposada 
incorporant 
les 
aportacions 
de les 
entitats i 
organismes 
en la fase de 
consultes de 
l’aprovació 
inicial. 
(veure 
contingut 
EAE annex) 
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Provisi
onal  

5 Ordenació 
proposada 
incorporant 
les 
aportacions 
de la 
Declaració 
ambiental 
estratègica 
i de 
l’informe de 
la CTU, així 
com altres 
informes 
sectorials 
que van 
arribar amb 
posterioritat 
a la 
tramitació 
de l’AP 
prèvia. 

 

L’EAE, incorpora una valoració de cada una de les alternatives a excepció de 
l’alternativa 5, fent especial èmfasi en l’adequació d’aquestes amb els objectius 
ambientals establerts al DA i incorporant un balanç d’emissions de CO2 equivalent de 
cada una d’elles. L’alternativa 5 no s’ha avaluat en l’EAE ja que aquesta s’ha 
desenvolupat amb posterioritat a la fase d’aprovació provisional prèvia i amb l’EAE ja 
avaluat i informat per la OTAA. Aquesta alternativa es detalla en l’apartat VI. 

Per tal de triar l’alternativa escollida s’ha fet a partir de la visió ambiental i la viabilitat de 
l’activitat econòmica existent, les alternatives han anat millorant a nivell ambiental de 
forma orgànica paral·lelament a que han anat tenint lloc els diferents processos i etapes 
d’avaluació ambiental i consultes.  

Pel que fa la valoració de la informació emprada, per a elaborar la diagnosi i l’avaluació 
ambiental del Pla s’ha utilitzat informació de base el més actualitzada possible en el 
moment de redacció́ dels diferents apartats, procedent de les següents fonts 
d’informació: 

 Informació del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 Informació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 Agència Catalana de l’Aigua 

 Diputació de Barcelona 

 Vista i anàlisis de camp.  
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A més s’han consultat els plans i programes que fan referència a l’àmbit d’estudi. Es 
considera que la informació ha estat suficient per tal dur a terme el procés d’avaluació 
ambiental.  

 

III.3.2 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

La última alternativa, 5, és l’actualització de l’alternativa 4 que va ser l’escollida en la 
fase d’Aprovació provisional. Aquesta alternativa s’ha modificat per a incorporar les 
determinacions de la Declaració ambiental estratègica i de l’informe de la CTU, així com 
altres informes sectorials que van arribar amb posterioritat a la tramitació de l’AP prèvia. 
Així, la seva valoració no difereix de la de l’alternativa 4. 

Aquesta última alternativa, 4, tot i que té alguns indicadors lleugerament pitjors que 
l’alternativa 3, presenta l’avantatge que aposta per a la revitalització econòmica del 
municipi mitjançant la consolidació d’àrees industrials al sud de Copons. En un context 
de pèrdua de població, l’activitat econòmica que es pugui desenvolupar en el propi 
municipi agafa especial importància i permet, entre altres coses, evitar mobilitat obligada 
per treball, molt elevada en el municipi. 

Per una altra banda, aquesta proposta ubica a tocar del nucli de Copons un PEU en sòl 
no urbanitzable, que en l’alternativa 3 es situava al sud del nucli de Copons, en una zona 
inundable i llunyana del casc urbà. Aquest PEU té com a objectiu el desenvolupament 
d’activitats de caire recreatiu i/o turístiques. La ubicació d’aquest espai a tocar del nucli 
i vora les piscines municipals contribueix a mitigar la dispersió d’usos i minimitzar els 
desplaçaments en vehicles motoritzats dels usuaris d’aquestes activitats. 

Addicionalment, aquesta alternativa 4 incorpora totes les determinacions que els 
diferents Departaments consultats han realitzat i allò que el Document d’Abast estableix. 
També cal destacar la incorporació de l’Estudi d’inundabilitat del municipi de Copons. 
AP-023-18. ICGC. 2018 en la delimitació i ordenació dels sectors de desenvolupament 
urbà (PAU i PMUs). 
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IV RESOLUCIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL 
ESTRATÈGICA DEL POUM DE COPONS 

Amb data del 4 de novembre del 2020 la  Direcció  General  de  Polítiques  Ambientals  
i  Medi  Natural  va trametre l’informe de resolució sobre el procediment d’avaluació 
ambiental estratègica del  Pla  d’Ordenació  Urbanística Municipal de Copons. L’objecte  
d’aquest  informe  és  proposar  la formulació  de  la  declaració  ambiental  estratègica  
del  POUM  en  qüestió  als  efectes  del  que determina el marc legislatiu vigent en 
matèria d’avaluació ambiental. 

L’informe resol formular la declaració ambiental estratègica del Pla d’ordenació 
urbanística de Copons amb caràcter favorable, condicionada a la incorporació de les 
prescripcions següents:  

a) Caldrà evitar l’afectació dels terrenys amb pendent elevat i dels hàbitats 
catalogats d’interès comunitari identificats al PEU 5. Així mateix, s’evitarà 
afectar el marge existent en el límit oest del PEU 2, el qual se situa adjacent a 
la carretera i presenta recobriment arbori. Alhora, en el desenvolupament de 
l’àmbit de serveis tècnics i ambientals de la futura depuradora caldrà minimitzar 
l’afectació dels hàbitats catalogats d’interès comunitari, en la mesura del 
possible.  

S’ha incorporat aquest aspecte en les fitxes del PEU 5 i PEU2. 

b) Caldrà reduir la secció màxima de 4 m admesa per al camí de vianants i de 
bicicletes previst pel PEU 4, prenent com a referència la regulació del Pla 
director urbanístic Vies Blaves Barcelona.  

S’ha incorporat aquest requeriment. 

c) En relació amb els PAU 1 i 2 i els PMU 3 i 4, els quals acullen o han acollit 
activitats econòmiques, cal tenir en compte que, tal com estableix la normativa 
del POUM, qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament 
relacionat amb activitats potencialment contaminants del sòl haurà de donar 
compliment al Reial decret 9/2005, de 14 de gener.  

 

d) Per tal d’atendre a les determinacions de l’article 27 de la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic, i a fi que les noves àrees residencials siguin al 
màxim d’autosuficients energèticament, es recorda que les noves edificacions 
s’hauran d’ajustar a la definició d’edifici de consum d’energia gairebé nul 
establerta en la disposició addicional quarta del Reial decret 56/2016, de 12 de 
febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament europeu i 
del Consell, de 25 d’octubre de 2012.  

 

S’ha incorporat aquesta definició al document del POUM. 

e) Caldrà atendre les consideracions fetes en l’apartat d’anàlisi ambiental de 
l’informe proposta de 26 d’octubre de 2020 pel que fa a la regulació establerta 
en les normes urbanístiques del POUM. Alhora, caldrà reconsiderar la inclusió 
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en el Catàleg de masies dels elements enrunats amb codi M09 i M26, els quals 
admeten tots els usos, excepte l’hoteler, i, en el primer cas, a més, presenta 
una reduïda superfície i no disposa de serveis.  

S’han incorporat les consideracions fetes, i incorporat al catàleg de masies els 
codis M09 i M26.  

 

 

V AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES 
REALITZADES 

A més de la participació que s’ha anat rebent aportacions, esmenes i informes al llarg 
de tot el procés d’elaboració del POUM per part de les administracions i entitats amb les 
que s’ha contactat de forma informal, el procés d’avaluació ambiental , segons l’article 
19 de la Llei 21/2013 compta amb unes fases establertes de consulta al públic que, tal i 
com s’ha indicat en l’històric d’avaluació, són els següents:  

 

Avanç del POUM i Document inicial estratègic: 

Entre el febrer i el juliol del 2016, es va dur a terme un procés participatiu per part de 
l’Ajuntament de Copons per tal de reflexionar sobre el POUM i el municipi. 

 

L’aprovació de l’avanç, ser exposats al públic, durant un període de seixanta dies hàbils, 
mitjançant edictes al BOP de Barcelona , de data 1 3 /10/2016, al DOGC núm. 7225 de 
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data 13/10/2016, al Diari ARA de data 13/10/2016, a l’enllaç dels anoiencs de data 
13/10/2016, i a la pàgina web municipal. Es van rebre 5 aportacions de veïns i veïnes.  

 

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, un cop rebut el DIE i 
l’Avanç de Pla el novembre del 2016, inicià les consultes a les administracions públiques 
afectades i al públic interessat per tal d’elaborar el document d’abast. Les consultes es 
realitzaren durant el període d’un mes a partir del 5 desembre de 2016, identificant com 
a administracions afectades i públic interessat 12 administracions i organismes públics 
i 4 entitats, obtenint 6 respostes en base a les quals es va definir el mateix Document 
d’Abast.  

L’aprovació de l’avanç, ser exposats al públic, durant un període de seixanta dies hàbils, 
mitjançant edictes al BOP de Barcelona , de data 1 3 /10/2016, al DOGC núm. 7225 de 
data 13/10/2016, al Diari ARA de data 13/10/2016, a l’enllaç dels anoiencs de data 
13/10/2016, i a la pàgina web municipal. 

V.1.1 Aprovació Inicial: 

Amb data de 7 de març del 2019 es va notificar al públic interessat l’aprovació inicial del 
POUM, iniciant així el període d’exposició pública del POUM i l’EAE que l’acompanyava 
amb 45 dies hàbils a partir del 14 de març del 2019. 

S’ha decidit admetre al·legacions i informes passats fins a 237 dies naturals, que han 
anat arribat dins i fora de termini ja que s’ha considerat interessat poder recollir-les i així 
incorporar els aspectes de millora ambiental a l’EAE i el POUM. 

Durant el període d’exposició pública es van rebre un total de 14 escrits d’al·legacions i 
17 informes d’organismes competents. 

 

V.1.2 ORIGEN DE LES APORTACIONS 

Pel que fa a la fase inicial, els 6 organismes i entitats que van donar resposta a les 
consultes per a l’elaboració del Document d’Abast van ser els següents:  

 

 Data Organisme 

1 24/01/2017 
Informe urbanístic i territorial. Comissió territorial d’urbanisme de la 
Catalunya Central. 

2 03/02/2017 Document d’Abast. Oficina territorial d’acció i avaluació ambiental 

3 18/01/2017 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

4 20/01/2017 Agència Catalana de l’Aigua 

5 20/01/2017 Serveis territorials d’Interior a la Catalunya Central 

6 26/01/2017 Direcció General de Qualitat ambiental i canvi climàtic 

 

Durant la següent fase d’informació pública, en la qual es varen presentar el POUM en 
fase d’aprovació inicial i l’EAE, les entitats que han presentat al·legacions han estat: 

 

Núm. Data firma digital Nom 

1 02.04.2019 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

2 08.04.2019 Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
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3 08.04.2019 Consell Català de l’Esport 

4 16.04.2019 Servei de Telecomunicacions 

5 23.04.2019 Secretaria de Salut Pública 

6 26.04.2019 Agència Catalana de l’Aigua (esmenat) 

7 30.04.2019 Direcció General de Turisme 

8 10.05.2019 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

9 20.05.2019 Autoritat del Transport Metropolità 

10 23.05.2019 Protecció Civil 

11 23.05.2019 Direcció General d’Afers Religiosos 

12 30.05.2019 Departament d’Educació 

13 11.06.2019 Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (I) 

14 25.06.2019 Departament de Territori i Sostenibilitat 

15 06.08.2019 Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (II) 

16 23.09.2019 Agència Catalana de l’Aigua (modificat) 

17 07.11.2019 Agència de residus de Catalunya 

 

Passat el període d’exposició pública de l’Aprovació Inicial del POUM van quedar 4 informes 
sectorials pendents d’incorporar dins el document Proposta d’Aprovació Provisional (tramesa 
prèvia a DTES). Aquests informes s’han incorporat al document d’Aprovació Provisional i són: 

Núm. Data Organisme 

18 30.07.2019 Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 

19 05.02.2020 Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera 

20 02.06.2020 Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 

21 21.06.2021 Departament de Salut 
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V.1.3 CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES APORTACIONS DE 
CAIRE AMBIENTAL DEL PLA 

Les aportacions rebudes durant el procés d’exposició́ publica s’han analitzat amb 
deteniment, per tal que el POUM reflectís els diferents aspectes que en elles es 
tractaven. 

Gairebé la totalitat de les aportacions s’han considerat total o parcialment positivament 
des de l’equip de redacció del POUM i l’Ajuntament de Copons, tal i com es detalla als 
annexes a aquest document.  

En la major part d’aquestes, tal i com es pot veure en el document Annex 1 
d’Al·legacions, han estat incorporats els canvis al document del POUM, tot i que en 
alguns casos, si hi fa referència a l’EAE annex, també en aquest document.  

 

Cal esmentar les modificacions que s’han realitzat a l’EAE entre la fase d’aprovació 
inicial i la fase d’aprovació provisional en els aspectes següents:  

 

 Incorporació d’una nova alternativa, que respon a l’última versió que presenta el 
POUM i valoració d’aquesta a través dels objectius ambientals. 

 Incorporació de nous càlculs per a les emissions d’efecte hivernacle 
 Ubicació de la nova depuradora al sud del nucli de Copons 
 Canvi d’ubicació del PEU-2, que passa d’estar ubicat al sud del nucli de Copons 

a un espai al nord-est del nucli, a tocar de les piscines municipals i anomenar-se 
PEU-2 Hort d’en Sala 

 S’ha incorporat al pla de seguiment, les aportacions fetes pels organismes 
competents 
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VI CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES 
APORTACIONS DE CAIRE AMBIENTAL DEL PLA 

Entre l’aprovació provisional prèvia i l’aprovació provisional, el Pla ha incorporat noves 
modificacions a partir d’indicacions de la CTU i les demandes de l’Ajuntament de 
Copons. 

De manera sintètica, els canvis més importants han estat: 

 Desclassificació de 2 Plans especials urbanístics en sòl urbanitzable, els antics 
PEU-2 Hort d’en Sala i el PEU-5 Paintball. 

 Reducció de la superfície inclosa en el PAU-1 

 Ampliació del PAU-2 Zona industrial nord, que passa a dir-se PAU-2 Zona 
industrial  

 Reducció de la superfície del PMU-4 Zona industrial sud, que passa a dir-se 
PMU-4 Granja Aloha. 

 Petita reducció de la superfície inclosa dins el PEU-1 

 Petita reducció de la superfície ocupada per sistemes viaris i les diferents claus 
de la zonificació del SNU a causa de petites modificacions dels límits. 

 

La següent taula detalla les superfícies de la qualificació del sòl urbà i urbanitzable de 
Copons en l’aprovació provisional prèvia i l’aprovació provisional. S’ha marcat en vermell 
els canvis. 

 

 
Aprovació 

provisional previa 

Aprovació 
provisional 

 Ús principal Superfície total 
Superfície total 

Sòl urbà 
Copons Residencial 87.361,15 m2 85.561,34 m2 

Llicència directa Residencial 58.787,91 m2 58.915,72 m2 

PAU-1 Residencial 3.230,41 m2 2.886,91 m2 

PAU-2 Industrial 4.925,85 m2 7.740,73 m2 

PAU-3 Residencial 1.254,15 m2 1.254,15 m2 

PMU-1 Residencial 3.522,83 m2 3.522,83 m2 

PMU-2 Residencial 3.983,28 m2 3.983,28 m2 

PMU-3 Residencial 2.168,32 m2 2.168,32 m2 

PMU-4 Industrial 9.488,40 m2 5.089,40 m2 
            
La Roquera Residencial 1.380,22 m2 1.380,22 m2 
            
Sant Pere Residencial 4.680,20 m2 4.680,20 m2 

Llicència directa Residencial 3.997,64 m2 3.997,64 m2 

PAU-4 Residencial 682,56 m2 682,56 m2 
          

Total sòl urbà   93.421,57 m2 91.621,76 m2 
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Aprovació 

provisional previa 

Aprovació 
provisional 

 Ús principal Superfície total 
Superfície total 

Sòl urbanitzable 

XV Viari Sistemes 175.351,53 m2  175.350,12 m2  

EQ Equipaments 
comunitaris 

Sistemes 7.750,74 m2 7.750,74 m2 

HI Hidrogràfic Sistemes 48.082,78 m2 48.082,78 m2 

TA Serveis tècnics i 
mediambientals 

Sistemes 10.951,21 m2 10.951,21 m2 

21a Sòl de protecció 
especial agroforestal. 
Rústic forestal 

Zones 8.372.425,79 m2 8.372.425,79 m2 

21b Sòl de protecció 
especial agroforestal. 
Rústic agrícola 

Zones 8.934.286,39 m2 8.935.167,30 m2 

21c Sòl de protecció 
especial agroforestal. Parc 
agrari 

Zones 32.267,35 m2 31.387,30 m2 

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

Zones 852.730,51 m2 852.947,52 m2 

23 Sòl de protecció 
preventiva 

Zones 161.613,87 m2 163.197,22 m2 

TOTAL SNU  18.595.460,17 m2 18.597.259,98 m2 

PEU-1. Parc agrari  
Pla especial 
urbanístic 

32.455,56 m2 31.387,30 m2 

PEU-2. L'Hort d'en Sala  
Pla especial 
urbanístic 

19.810,00 m2 --  

PEU-3. Circ de Les 
Feixes  

Pla especial 
urbanístic 

25.000,00 m2 25.000,00 m2 

PEU-4. Façana de 
ponent  

Pla especial 
urbanístic 

16.730,00 m2 16.730,001 m2 

PEU-5. Paintball  
Pla especial 
urbanístic 

12.535,00 m2 --  

TOTAL PEU en SNU  106.530,56 m2 73.117,30 m2 

 

Tot i que varis sectors han patit modificacions en les superfícies ocupades, tant sols el 
PAU-2 i el PMU-4 han sofert canvis rellevants. En la resta de casos, les modificacions 
són petites. Per exemple, el PAU-1 ha deixat fora de l’àmbit del PAU la seva part sud, 
corresponent a la xarxa viària.  

Per contra, els àmbits PAU-2 i PMU-4 han sofert majors variacions, tot i que amb un 
impacte ambiental menor, ja que han reduït les respectives superfícies. Així, tal i com 
es pot veure en les imatges a sota, la superfície d’ocupació és inferior i disminueixen 
alguns dels valors analitzats de sensibilitat ambiental. 

 
1 El PEU-4 Façana de Ponent passa a dir-se PEU – 2 Façana de Ponent en l’aprovació 
provisional, però no pateix cap altre canvi a part del canvi de numeració. 
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Aprovació provisional prèvia: 

  

Aprovació provisional: 
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VII SEGUIMENT DEL PLA 
El programa de seguiment del Pla es proposa com una avaluació dels indicadors de 
seguiments associats als diferents Objectius ambientals del Pla, tal i com estan definits 
en l’apartat 5. 

El seguiment ambiental el durà a terme l’Ajuntament de Copons, tal i com estableix 
l’article 29 de la Llei 6/2009, el qual serà responsable d’emetre i lliurar els informes de 
seguiment ambiental a l’òrgan competent amb una periodicitat bianual i establint si la 
seva evolució és a augmentar o disminuir el seu impacte. 

Aquest informe de seguiment serà estructurat al voltant dels indicadors establerts a 
continuació: 

 

Indicadors proposats  Valor Tendència Tendència 
desitjada 

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

Percentatge de desplaçaments a 
peu o en transport públic 

 Augmentar/Disminuir Augmentar 

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

Grau de millora de la qualitat dels 
cursos fluvials 

 Augmentar/Disminuir Augmentar 

Consum anual d’aigua  Augmentar/Disminuir Disminuir 

Percentatge d’aigües residuals 
depurades 

 Augmentar/Disminuir Augmentar 

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

Persones exposades a nivells 
sonors superiors als admesos 

 Augmentar/Disminuir Disminuir 

Consum anual d’energia per 
habitant2 

 Augmentar/Disminuir Disminuir 

Percentatge de residus sòlids 
urbans recollits selectivament 

 Augmentar/Disminuir Augmentar 

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

Evolució de les emissions de CO2
3  Augmentar/Disminuir Disminuir 

 

  

 
2 El PAESC de Copons i el seu seguiment poden permetre utilizar-se com a base per a elaborar 
aquest indicador. 
3 El seguiment del PAESC de Copons també pot ésser utilitzat com a base d’aquest indicador. 
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VIII CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

VIII.1 PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DEL PROCÈS 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

Tal i com s’ha exposat el contingut de l’EAE respon a les determinacions del DA emès 
pels Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. Així doncs l’EAE 
s’ajusta de forma acurada a les directrius de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals, fet que constitueix un dels seus punts més forts.  

Un dels punts forts del procés ha estat l’evolució a nivell ambiental de la proposta del 
POUM, ja que aquesta ha anat incorporant totes les determinacions de les aportacions 
realitzades.  

Entre l’aprovació inicial i l’aprovació provisional s’han donat canvis en la formulació 
d’alguns sectors del sòl urbà i el no urbanitzable per tal d’incorporar el canvi de visió 
quer es dona en el Govern municipal després de les eleccions municipals del maig de 
2019. EN aquest sentit, el nou equip de Govern manté la filosofia d’ajustar els 
creixements residencials a les necessitats reals del municipi però posa èmfasi en el 
desenvolupament de l’activitat econòmica de Copons i, per tant, demana que no es 
desclassifiqui una peça de sòl urbà industrial per tal de disposar de sòl industrial on 
poder desenvolupar projectes de desenvolupament econòmic relacionats amb el PEU 1 
Parc Agrari o altres necessitats de petita indústria/tallers. També es trasllada el PEU 2 
de la zona esportiva al sud del nucli de Copons a una peça al límit nord-est del nucli, 
que les NNSS classifiquen com a sòl urbanitzable, per tal de facilitar el desenvolupament 
d’activitats de lleure gràcies a la proximitat a les piscines municipals i el nucli. 

Pel que fa als punts febles del procés, segurament es tracta de la variació del marc 
jurídic en el que ens hem trobat al llarg del procés d’avaluació ambiental, que ha fet que 
actualment s’estigui duent a terme un procés d’avaluació ambiental que, amb la 
legislació actual tindria un altre tractament. Per últim, cal destacar el fet de la demora en 
presentar al·legacions i aportacions per part del les administracions interessades que 
ha allargat el procés d’avaluació ambiental ja que algunes d’aquestes es consideren 
imprescindibles per poder continuar amb l’elaboració de la proposta i el procés 
d’avaluació ambiental.  

Cal destacar també el fet que alguns dels canvis que han sorgit al POUM s’han dut a 
terme després de la Declaració Ambiental Estratègica del mateix i, per tant, no estan 
inclosos en l’alternativa seleccionada en l’Estudi Ambiental Estratègic. Aquests canvis 
es circumscriuen 

 

VIII.2 CONCLUSIÓ 
Un cop duta a terme l’avaluació de l’Estudi Ambiental Estratègic del POUM de Copons, 
i en relació amb la seva qualitat i contingut, la integració dels aspectes ambientals, el 
resultat de les consultes i aportacions durant la informació pública i com aquestes s’han 
pres en consideració, es pot concloure que, des d’una perspectiva ambiental, les 
propostes del POUM mostren un escenari ambientalment respectuós amb l’entorn, 
introduint millores tant en la protecció i conservació ambiental del municipi al mateix 
temps que es promou el desenvolupament sostenible d’aquest.  

En aquest sentit, les propostes que estableix el POUM minimitzen l’ocupació de sòl i 
molts dels seus impactes associats i estableix criteris de minimització d’impactes en els 
diferents àmbits (aigua, energia, contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, residus, 
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canvi climàtic) i relliga la trama urbana dotant de major qualitat i disminuint les 
necessitats de mobilitat associades.  

Amb tot, es pot afirmar que el POUM de Copons s’ha sotmès al procediment d’avaluació 
ambiental d’acord amb la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, 
alhora que ha seguit en tot moment les indicacions de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació ambiental de Barcelona, i els altres organismes i entitats vinculats amb 
l’avaluació ambiental. 

 

 

 

 

 

Barcelona,  setembre de 2021 

 

    

 

 

 

 

 

 

Amb el vist-i-plau de  

 

 

 

 

 

AAUP arquitectes SLP 
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IX ANNEX. INCORPORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I 
INFORMES 

 

 

 



ANNEX I GRAU D’INCORPORACIÓ DEL DOCUMENT D’ABAST 

Àrea Determinacions del DA Incorporació al Pla i l’EAE Grau 
d’incorporació 

Ordenació 
territorial: 

Pla Territorial 
Parcial de les 
Comarques 
Centrals 

Cal atendre les determinacions de les Normes 
d’ordenació territorial (NOT), especialment pel 
que fa al sistema d’espais oberts. 
Específicament, caldrà donar compliment a 
allò establert a l’article 2.7, 2.9, 2.12, 2.15, 
2.16, 3.21, 3.23, 3.24 i la disposició addicional 
de les NOT 

La normativa del Pla fa referència l’obligatorietat de seguir les 
determinacions que el PTPCC determina. Més específicament, el 
Títol VI de Regulació del Sòl No Urbanitzable. 

 

Ordenació i 
desenvolupament 

Preveure el desenvolupament de l’àmbit del 
Castell amb un PMU o en cas que proposi un 
PAU, presentar la documentació justificativa 
de l’ordenació proposada amb el nivell de 
detall d’un PMU, atenent a la necessitat de 
garantir la integració paisatgística amb el nucli 
i a la dificultat topogràfica dels terrenys. 

El sector del Castell s’ha concretat en el PMU-1 El Castell, amb 
una ordenació ja definida i detallada. 

 

En referència als àmbits de la Pallissa i del 
sector Sud, demana que s’incorpori un estudi 
d’inundabilitat per valorar la compatibilitat de la 
proposta, el qual haurà de ser valorat per 
l’ACA. Dit això, determina que caldrà tenir cura 
en la configuració de la façana de ponent del 
nucli, prioritzant l’obtenció de sòls per a 
sistemes en el límit amb el sòl no urbanitzable 
i garantint un tractament unitari de la façana 
que configuraran les futures edificacions, 
valorant la possibilitat de preveure un Pla 
especial per regular-ho. 

S’ha incorporat l’”Estudi d’inundabilitat del municipi de Copons 
(Anoia)” de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya d’abril de 
2018 en la definició i ordenació dels sectors. Per ordenar i establir 
un tractament específic per a la façana oest del nucli de Copons 
s’ha establert el PEU-4 Façana de Ponent, el qual en regula les 
característiques d’ordenació i també estableix directrius pels 
sectors que hi confronten (PMU-2 i 3). 

 

Caldria classificar de sòl no urbanitzable els 
sòls urbans situats al sud del nucli, per sota de 
l’edifici de l’escorxador, tenint en compte, entre 

El Pla ha incorporat les determinacions de contenció de sòl urbà 
tant per Copons com per la Roquera i Sant Pere. 
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d’altres, el seu potencial risc d’inundació. 
Respecte al nucli de la Roquera, indica que 
caldria limitar la proposta al reconeixement de 
les edificacions actuals, descartant nous 
habitatges i classificant de sòl no urbanitzable 
els terrenys situats a ponent del vial d’accés. 

En el cas del sòl urbà al sud de l’edifici de l’escorxador, s’ha inclòs 
dins el PAU-1 L’Escorxador, amb la determinació que la zona 
afectada per la inundabilitat de la riera de Veciana sigui qualificada 
com a Verd Privat 

Ordenació i 
desenvolupament 

Pel que fa a l’àmbit de l’UA 10a, on es proposa 
reduir la seva superfície, l’informe considera 
que caldria delimitar un PAU i valorar la 
possibilitat de mantenir cert sòl industrial per a 
possibles ampliacions o implantacions 
d’alguns tallers. Alhora, requereix precisar com 
s’obtindran els sòls destinats a zones 
d’aparcament i a l’equipament de l’antiga 
fàbrica tèxtil. 

El PAU-2 Zona industrial redueix l’actual superfície del sector 10a 
però permet un creixement de l’activitat industrial que actualment 
s’hi desenvolupa o la implantació d’una nova activitat industrial. 

El PAU també defineix la vialitat del sector i una zona 
d’equipaments i serveis tècnics. 

 

Cal parar especial atenció a l’ordenació del sòl 
no urbanitzable, tenint en compte l’exigibilitat 
de les determinacions del planejament 
territorial, respecte al qual la zonificació 
proposada haurà de ser coherent, amb una 
gradació d’intensitat dels usos en funció dels 
valors dels sòls. Pel que fa a la proposta de 
protegir la zona d’horts del nucli, requereix que 
el POUM concreti una zonificació específica, i 
valori la possibilitat de remetre a un futur Pla 
especial l’admissió de determinats usos i/o 
actuacions. 

La normativa del POUM fa especial rellevància a l’assumpció de 
totes les determinacions que el PTPCC i la seva normativa 
estableixen. 

En referència a la zona d’horts, el Pla ha establert el PEU-1 Parc 
agrari per concretar les actuacions a dur-hi a terme i garantir-ne la 
conservació. 

 

Respecte a l’àmbit situat al sud del nucli, pel 
qual es proposa estudiar l’admissió d’usos 
com hípiques, turisme rural o càmpings, 
l’informe recorda que l’ús de turisme rural 
només es pot admetre en edificacions 

En l’aprovació inicial, aquest sector es va desclassificar i s’establí 
una nova àrea a tocar del límit nord-est del nucli de Copons, el 
PEU-3 Hort d’en Sala. Aquest espai, a tocar de les piscines 
municipals, preveu també la implantació d’activitats de lleure i/o 
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anteriors al 1950 susceptibles de formar part 
del catàleg de masies i cases rurals. Quant a 
l’ús de càmping, indica que cal tenir present el 
potencial risc d’inundació de la riera de 
Veciana i descartar la seva admissió si existeix 
dit risc. En tot cas, considera que caldria 
vincular l’admissió de noves activitats en 
aquest àmbit a prioritzar la reutilització de les 
granges en desús existents envers l’ocupació 
de nou sòls amb noves edificacions. 

turístiques, sempre que el seu desenvolupament no afecti el bosc 
de ribera, que és un hàbitat d’interès comunitari 

 

Pel que fa a la ubicació prevista per 
l’equipament del camp de futbol i la 
depuradora, assenyala que també caldrà 
garantir la seva compatibilitat amb el risc 
d’inundabilitat. En referència a l’antiga fàbrica 
cimentera i les naus agropecuàries en desús 
del sud del nucli, a més dels usos rurals, 
demana valorar la possibilitat que es puguin 
destinar a alguns dels usos definits a l’article 
47.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme per 
edificacions rurals en desús per les quals cal 
corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic. 
Alhora, requereix que el Pla reculli les 
determinacions del Catàleg de Paisatge de les 
Comarques Centrals. 

S’ha incorporat l’Estudi d’inundabilitat en l’ordenació dels diferents 
sectors del POUM. 

La normativa del POUM incorpora el Capítol III Disposicions en 
matèria de paisatge on fa referència al Catàleg de Paisatge de les 
Comarques Centrals. 

 

 

Patrimoni Natural 

Cal relacionar els hàbitats d’interès comunitari 
presents al municipi 

S’ha inclòs una descripció en l’apartat Patrimoni Natural i la Taula 
1 en el mateix apartat amb la relació dels hàbitats presents i les 
seves superfícies. 

 

Cal incorporar a l’estudi ambiental estratègic la 
relació d’espècies potencials identificades al 
document aportat de Diagnosi dels espais 
lliures del municipi, indicant, així mateix, la 

S’han inclòs aquestes espècies i la delimitació i afectació a 
Copons de l’Àrea d’Interès Faunístic i Florístic en l’apartat de 
Patrimoni Natural i s’ha creat un Annex amb el llistat de vertebrats 
identificats pel Banc de dades de biodiversitat de Catalunya. 
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possible presència de les espècies protegides 
següents, segons les bases cartogràfiques 
disponibles: Mustela putorius, Bufo Calamita i 
Hyla meridionalis. Específicament, cal tenir en 
compte que l’extrem oest del terme municipal 
s’inclou en una àrea d’interès faunístic i 
florístic, la qual es correspon a l’àrea de 
distribució de la calàndria 

Patrimoni 

Caldrà esmentar el sistema d’aprofitament 
d’aigua singular, d’alt valor patrimonial, que 
feia funcionar molins fariners i que encara rega 
la zona d’horts propera al nucli urbà. 

S’ha fet referència específica a la zona d’horts i reg en l’apartat de 
patrimoni, on a més es relacionen aquells molins fariners 
considerats béns a protegir i inclosos en el Catàleg de Béns. 

Per una altra banda, el Pla ha establert el PEU-1 Zona agrícola 
com a un espai a conservar i promoure mitjançant un Pla Especial, 
reconeixent tant els valors històrics i patrimonials com els 
productius de l’espai. 

 

Residus 

Quant a la gestió dels residus, el document 
mostra que, si bé la seva producció al municipi 
va disminuir en el període 2008-2013, la 
generació per càpita (410 kg persona/any) era 
molt superior a les mitjanes comarcal i 
catalana (122 i 186 Kg persona/any 
respectivament). En aquest sentit, cal verificar 
aquestes dades, a partir de la informació 
disponible al web de l’Agència de Residus de 
Catalunya.  

La informació es troba verificada i la generació de residus dels 
habitants de Copons va ser el 2013 de 419 kg/persona/any, 
mentre que la mitjana comarcal per l’Anoia va ser de 475 
kg/persona/any i de 460 kg/persona/any pel conjunt de Catalunya.  
Així, es donà un error en les dades de producció de residus 
municipals en els àmbits comarcal i de Catalunya, error esmenat 
en el text. 

 

Altrament, cal dir que, segons la documentació 
aportada, al municipi s’identifiquen deposicions 
de fangs de depuradora, dels quals, a banda 
de ’impacte visual, hi ha indicis que estan 
causant una contaminació difusa de les aigües 
subterrànies. 

Caldrà analitzar amb detall les aportacions de fangs als camps 
agrícoles per tal d’assegurar la seva correcta gestió i que aquests 
no generin afectacions ambientals als sòls ni als cursos fluvials del 
municipi. 
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Atmosfera 

Caldrà completar el document, als efectes de 
valorar la qualitat de l’aire del municipi, tenint 
en compte les dades dels darrers 5 anys 
mesurades en el conjunt de les estacions de la 
Zona de Qualitat de l’Aire corresponent.  

S’ha incorporat un apartat de Qualitat de l’aire en el capítol de 
Qualitat de l’ambient atmosfèric amb les dades de l’ICQA de 
l’estació de control més propera (Igualada) i pertanyent a la 
mateixa Zona de Qualitat de l’Aire, a la vegada que també s’han 
incorporat les modelitzacions per NO2 i PM10 del 2015 elaborades 
per la Generalitat de Catalunya. 

 

Riscos 

L’informe dels Serveis Territorials d’Interior a la 
Catalunya Central, considera que cal ampliar 
la descripció del risc d’inundacions i actualitzar 
la informació d’inundabilitat per T10, T100 i 
T500 de la riera de Sant Pere, així com 
disposar d’un estudi hidràulic de la riera de 
Veciana validat per l’ACA.  

També considera necessària la presentació 
d’un estudi hidràulic de la riera de Veciana per 
tal de poder valorar si els possibles 
desenvolupaments urbanístics previstos, així 
com el sòl urbà existent, es troben en una 
zona amb risc hidrològic previsible. 

Tant l’EAE com el Pla incorporen les determinacions que l’”Estudi 
d’Inundabilitat del municipi de Copons (Anoia)” de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya d’abril de 2018 estableix. 
També inclou l’art. 239. Aigües: Risc associat a inundabilitat i 
abocament on fa referència a les regulacions de les zones de 
servitud del Reglament de Domini Públic Hidràulic i a supeditar als 
informes de l’ACA en el cas de les masies i cases rurals incloses 
en el Catàleg. 

 

En matèria de prevenció d’incendis, el municipi 
es declara com a zona d’alt risc d’incendi 
forestal, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, restant inclòs 
en el perímetre de protecció prioritària Jorba-
Rubió-Rajadell (codi B8). En aquest sentit, el 
Pla INFOCAT considera que Copons presenta 
un perill molt alt d’incendi forestal i una 
vulnerabilitat moderada.  

S’ha incorporat un subapartat de Zones amb risc d’incendis 
forestals en el capítol Anàlisi dels riscos naturals i tecnològics que 
inclou la inclusió de Copons en la zona d’alt risc d’incendi forestal. 
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En relació amb l’anterior, cal esmentar que, 
segons la documentació aportada, el terme 
municipal ha patit incendis forestals els anys 
1986, 1994 i 2003. 

S’ha incorporat un subapartat de Zones amb risc d’incendis 
forestals en el capítol Anàlisi dels riscos naturals i tecnològics en 
què s’ha inclòs una relació dels incendis amb afectació a Copons. 

 

Pel que fa al risc de transport de mercaderies 
perilloses, el Pla TRANSCAT determina que el 
terme municipal té un nivell de perill alt perquè 
el seu extrem sud se situa a menys de 500 m 
de l’A-2, segons l’informe dels Serveis 
Territorials d’Interior a la Catalunya Central.  

S’ha incorporat un subapartat d’Altres riscos en el capítol Anàlisi 
dels riscos naturals i tecnològics què analitza el risc derivat del 
transport de mercaderies perilloses. 

També s’ha inclòs en l’apartat 7.3.8. Riscos la recomanació de 
redacció del TRANSCAT en el marc del DUPROCIM. 

 

El DA també esmenta que, segons la part 
valorativa de l’informe dels Serveis Territorials 
d’Interior a la Catalunya Central, el municipi se 
situa en una zona on es poden produir 
terratrèmols d’intensitat VI-VII (escala MSK) 
per a un període de retorn de 500 anys.  

S’ha incorporat un subapartat d’Altres riscos en el capítol Anàlisi 
dels riscos naturals i tecnològics què analitza el risc derivat per 
sismes. 

 

Caldrà incorporar les determinacions que 
l’estudi d’identificació de riscos geològics a 
Copons (Institut Cartogràfic i geològic de 
Catalunya, 2016) realitza. 

La classificació i qualificació de sòls s’ha realitzat incorporant els 
riscos geològics identificats i també s’ha incorporat l’art. 240 a la 
Normativa del POUM en relació amb el risc geològic i 
geomorfològic i les masies i cases rurals de Copons. 

 

Canvi Climàtic 

Pel que fa a les determinacions d’aplicació en 
matèria de canvi climàtic, caldrà atendre a allò 
establert en el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 
2012-2020, l’Estratègia Catalana d’Adaptació 
al Canvi Climàtic 2013-2020, l’Estratègia pel 
desenvolupament sostenible de Catalunya 
2026, i el tercer informe sobre el canvi climàtic 
a Catalunya.  

S’han incorporat els criteris, determinacions i objectius dels Plans i 
estratègies tant en l’apartat de Canvi Climàtic com en els objectius 
del Pla i la normativa del Pla. 

A la vegada, s’estableix la recomanació per part d’aquest EAE de 
seguir les determinacions que el PAESC de Copons estableix. 

 



Àrea Determinacions del DA Incorporació al Pla i l’EAE Grau 
d’incorporació 

Objectius, criteris 
i indicadors 
ambientals  

Els DA proposa una modificació i reformulació 
dels principis i objectius definits en el DIE 

S’ha incorporat la proposta de principis, objectius, jerarquització i 
indicadors que el DA proposa en l’apartat 5 

 

Valoració 
d’alternatives 

Cal establir que l’anàlisi d’alternatives atengui 
als objectius i criteris ambientals definits en el 
DA. 

L’anàlisi d’alternatives, a banda d’una descripció general i 
representativa de cadascuna d’elles, ha incorporat una anàlisi de 
les mateixes segons els indicadors establerts per a cada objectiu. 

 

Cal incloure una descripció dels potencials 
efectes ambientals de la proposta. 

S’ha realitzat un anàlisi dels impactes, efectes i demandes de 
recursos del Pla en l’apartat VII de l’EAE. 

 

 

ANNEX II GRAU D’INCORPORACIÓ DELS INFORMES SECTORIALS POSTERIORS A 
L’APROVACIÓ INICIAL DE CAIRE AMBIENTAL 

 

DETERMINACIONS APLICACIÓ 

Informe ACA 
Es considera que no hi ha previsions de problemes de subministrament 
d’aigua potable a Copons. -- 

Es considera necessari l’aplicació del Pla Director del Clavegueram de 
Copons per poder reduir l’afecció ambiental i poder tractar les aigües 
residuals generades en el municipi. 

Demana justificar com i on es retornaran les aigües depurades al medi i 
també el retorn de pluvials sense afectar a tercers. 

El POUM fa una reserva de sòl qualificada com a Serveis Tècnics al sud 
de la zona industrial de Copons, a tocar de la riera de Veciana. La ubicació 
de la EDAR és a proposta de l’ACA que ha treballat amb l’Ajuntament de 
Copons la ubicació i construcció d’una depuradora biològica. 

PAU-1. Escorxador. Ús compatible amb un declaració 
responsable sobre el risc d’inundació, tenint en consideració 



Inundabilitat i 
hidrologia 

 

les mesures de protecció civil aplicables i traslladar la 
informació als afectats S’han incorporat aquestes determinacions en les fitxes corresponents dels 

sectors. 

 

És important destacar que el “PEU-2. Pla del Camp” desapareix i que 
s’amplia l’àmbit de sòl industrial de l’aprovació inicial mitjançant un nou 
àmbit de PMU. L’àmbit total d’aquest sòl industrial manté la ubicació, però 
en disminueix la superfície, del què ja contempla el planejament vigent. En 
aquest nou sector de PMU s’incorporaran les mateixes consideracions que 
l’informe descriu pel sector “PAU-2. Zona industrial”. 

A conseqüència de l’informe desfavorable per haver ubicat la part 
d’acampada del “PEU-2. Pla del Camp”, s’ha creat el nou “PEU-2. L’Hort 
d’en Sala” que ubica una zona compatible amb l’acampada en un àmbit no 
inundable i més a prop dels equipaments municipals del nucli. 

 

PAU-2. Zona industrial. Compatible si es redacta una 
declaració responsable sobre el risc d’inundació per la part 
construïda, tenint en consideració les mesures de protecció 
civil aplicables i traslladar la informació als afectats. I per la 
part amb possibilitat de construcció, edificar amb els 
condicionants de seguretat que estableix l’article 14bis 1 del 
RDPH, incloent a l’articulat de la fitxa del PAU la possibilitat 
d’inundació parcial de la zona. 
PMU-2. Cal Reiet i l’Era. Compatible incloent a l’articulat de 
la fitxa del PMU la possibilitat d’inundació de la zona. 
PMU-3. Naus del Sols-carrer. Compatible si es tenen en 
compte els condicionants de seguretat de l’article 14 bis 1 i 
quan la possible tanca que limiti la finca resti fora de la zona 
de flux preferent, incloent a l’articulat de la fitxa del PMU la 
possibilitat d’inundació parcial de la zona. 
PEU-1. Parc Agrari. Compatible 
PEU-2. Pla del Camp. No es considera compatible amb el 
RDPH la pràctica d’acampada si no se situa fora de la zona 
inundable. Demana cercar un emplaçament alternatiu per a 
l’EDAR o adaptar la seva edificació amb condicionants de 
seguretat. Recomana cercar un emplaçament alternatiu pel 
camp de futbol existent o, en tot cas, redactar una 
declaració responsable sobre el risc d’inundació i incloure a 
l’articulat de la fitxa del PEU la possibilitat d’inundació 
parcial de la zona. 
PEU-4. Façana de ponent. Compatible respectant la zona 
de servitud i si les actuacions respecten la circulació de 
l’aigua i el bosc de ribera. 
En cas d’actuacions que es desenvolupin en zona 
inundable, caldrà presentar una declaració responsable, 
signada pel promotor, que es presentarà integrada  al 
aresta de documentació exigida per l’administració que 
autoritzi l’activitat remetent còpia l’organisme de conca amb 
una antelació mínima d’un mes abans d’inici de l’activitat. 

S’ha incorporat en les fitxes dels sectors. 



Demana que les actuacions del planejament es realitzin d’acord als “Criteris 
d’intervenció dels espais fluvials” de l’ACA. 

S’ha incorporat en les mesures correctores de l’EAE i també en en POUM. 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
Fixar normativament per a la clau 22c uns usos més restrictius que els 
actuals (PTPCC sòls protecció́ especial) de forma que es garanteixi 
realment la conservació́ dels hàbitats d’interès per la qual aquesta clau s’ha 
creat.  

S’ha modificat la normativa. 

Incloure en la clau urbanística 22c només aquells hàbitats i zones que 
realment tenen un interès de conservació́ alt (veure figures 3 i 4). Això̀ 
passa per:  

• Incloure en aquesta clau la vegetació́ gipsícola existent al est de la 
casa de les Vinyes. La delimitació́ d’aquesta es pot fer a escala 
detallada de forma que no s’incloguin altres hàbitats (veure figura 
5).  

• Incloure la vegetació́ del Torrent del Boter i la Rasa de la Boixeda 
(excloent, si es vol, els seus afluents).  

• Excloure de la clau 22c tots els camps de cereals del sud i l’est del 
poble de Copons. Si es volen limitar els usos en aquests sòls es 
poden classificar dins la clau 21. 

La redacció definitiva del POUM inclou les prescripcions de l’informe. 

 

Qualitat acústica i Qualitat lumínica de l’aprovació inicial  
Mapa de 
Capacitat 
Acústica 

Cal incorporar el mapa de capacitat acústica municipal 
aprovat com un instrument normatiu més al POUM i les 
noves zones de creixement que es preveuen en aquest 
POUM s’hauran d’incorporar al Mapa de capacitat 
acústica 

Les determinacions de les mesures correctores de l’EAE ho incorporen. 

En el nou Mapa de Capacitat Acústica caldrà assegurar 
la compatibilitat dels usos i de les zonificacions atenent 
als receptors sensibles afectats, especialment en els 
nous sectors de desenvolupament previstos que s’han 
d’identificar en el Mapa de capacitat acústica aprovat 

S’ha fet una referència especial en les mesures preventives, correctores o 
compensatòries de l’impacte sobre la qualitat acústica la necessitat de 
vetllar per a que els potencials receptors sensibles siguin reconeguts en la 
zonificació i compatibilitat d’usos del Mapa de Capacitat Acústica 
actualitzat. 



Qualitat Acústica Demana preveure l’aplicació de mesures correctores 
que assegurin el compliment dels objectius de qualitat 
acústica, en cas que siguin necessàries, en tots aquells 
receptors sensibles que hi puguin quedar afectats. 

Incorporat en la normativa del POUM. 

S’ha de tenir en compte les zones de soroll de les 
infraestructures de transport, delimitades pels seus 
titulars, i les seves limitacions per a determinats usos 
del sòl, activitats, instal·lacions, construccions o 
edificacions. 

Incorporat en la normativa del POUM. 

Els instruments de planejament derivat i, si és el cas, la 
seva avaluació ambiental, hauran de justificar el 
compliment d’aquests objectius de qualitat acústica, del 
mapa de capacitat acústica vigent i de les normes per a 
les noves construccions en zones de soroll. 

Incorporat en la normativa del POUM. 

Demana integrar a la normativa que abans que 
s’atorguin els permisos i les llicències corresponents, 
l’ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic 
recull els objectius de qualitat acústica exigibles i 
preveu les mesures necessàries per al seu compliment, 
i també́ que aquestes mesures i objectius es fan 
efectius tant en el projecte d’execució́ com en les fases 
d’ordenació́ i de disseny.  

Incorporat en la normativa del POUM. 

Caldrà integrar en la normativa que si el projecte bàsic 
d’una nova construcció́ no compleix el que disposa 
l’apartat anterior, el procediment administratiu 
d’atorgament resta en suspens fins que se n’acrediti el 
seu compliment o previsió 

Incorporat en la normativa del POUM. 

Vector llum Demana considerar que la zonificació́ definitiva és la que 
estableixi el Mapa de protecció́ envers la contaminació́ 
lumínica aprovat en data 29 de juny de 2018. En cas que 
l’aprovació́ del POUM comporti variacions en la 
classificació́ del sòl, caldrà̀ comunicar-ho al Servei per 
tenir-ho en compte en futures actualitzacions del Mapa 

La nova classificació del POUM envers les NNSS desclassifica sòl 
urbanitzable. Les mesures preventives, correctores o compensatòries 
inclou la recomanació de comunicar al Servei de Prevenció i Control de la 
Contaminació Acústica i Lumínica la desclassificació del sòl urbanitzables 
i els límits definitius del sòl urbà. 

Demana integrar a la normativa del POUM que els 
projectes de noves edificacions o els projectes 

Incorporat en la normativa del POUM. 



d’urbanització́ que concretin els sectors, han d’incloure 
la documentació́ tècnica necessària, d’acord amb les 
indicacions de l’Annex 1 del Decret 190/2015, perquè̀ el 
Servei pugui avaluar la conveniència de les 
instal·lacions d’il·luminació́ exterior projectades i aportar 
les consideracions oportunes 
Estableix que les instal·lacions d’enllumenat exterior 
han de complir, entre altres, les condicions que consten 
a l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’acord 
amb la zona de protecció́ pel que fa a la tipologia de les 
làmpades i al percentatge màxim del flux d’hemisferi 
superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció́ de 
l’horari d’ús i la zona de protecció́.  

Incorporat en la normativa del POUM. 

Per evitar els efectes pertorbadors en el medi, caldrà 
controlar la il·luminació́ intrusa i planificar 
adequadament les necessitats d’il·luminació́ per tal de 
minimitzar els punts de llum instal·lats i els nivells 
d’il·luminació́. 

Incorporat en la nova redacció del POUM i en les mesures correctores de 
l’EAE. 

Qualitat de l’aire 

L’informe demana que l’estudi sobre l’impacte de l’aire contingui una sèrie de mesures a incorporar per la fase d’execució d’obres i la fase d’explotació: 

Fase de construcció a) Pavimentar o compactar totes les superfícies i els 
vials i mantenir-los en bon estat.  

b) Limitar la velocitat màxima de circulació dels 
vehicles i la maquinària per l’interior del recinte de 
l’obra a 20 km/h.  

c) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb 
la periodicitat necessària per minimitzar la formació 
de possibles núvols de pols.  

d) Cobrir completament els materials pulverulents 
transportats per vehicles i camions amb lones, o bé 
adoptar mesures d’eficàcia similar.  

Les mesures a tenir en compte en la fase d’execució s’han incorporat en 
el paquet de mesures preventives, correctores o compensatòries de la 
categoria de Qualitat de l’aire. 

 

També s’ha incorporat en la redacció definitiva del POUM. 



e) Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, 
especialment de les rodes.  

f) Revisar periòdicament els motors de combustió i 
els tubs d’escapament de la maquinària i els vehicles 
de transport.  

g) Localitzar els emmagatzematges de materials 
pulverulents en zones ubicades a sotavent respecte 
del vent dominant.  

h) Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de 
partícules (pantalles paravents, murs de contenció o 
sistemes equivalents) en els apilaments de materials 
pulverulents.  

i) Emmagatzemar els materials fins en sitges.  

j) Adequar l’alçada dels apilatges perquè no superi 
l’alçada dels sistemes físics instal·lats.  

k) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de 
partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o 
similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o 
manipulació de materials pulverulents amb camions 
o maquinària en apilaments, tolves i similars.  

l) Tancar els elements necessaris per al transport i 
tractament de material pulverulent com ara tamisos, 
garbells, classificadores, cintes transportadores, 
elevadors de materials i punts de transferència.  

m) El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima 
de circulació, en el tram comprés entre l’obra i la 
xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.  

n) El responsable de fer el seguiment de la 
implantació d’aquestes mesures és la direcció 
facultativa de les obres.  



Si les obres es troben sotmeses a Declaració 
d’impacte ambiental, la comissió de seguiment ha 
d’estar informada sobre l’estat d’implantació de les 
mesures. 

Fase d’explotació Integrar les polítiques de desenvolupament urbà amb 
les polítiques de mobilitat per minimitzar els 
desplaçaments habituals i la mobilitat obligada, 
ajudant a incorporar mesures que afavoreixin la 
utilització del transport públic i mitjans de transport 
amb menor impacte ambiental i que ajudin a 
disminuir l’ús de mitjans de transport individual 
motoritzat en els desplaçaments de mobilitat 
obligada. 

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

 

 

Canvi Climàtic 
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic sol·licita que l’apartat III. Relació amb 
altres plans i programes actualitzi les referència al marc legal i planificador 
internacional, europeu, estatal i català̀ en matèria de canvi climàtic:  

S’han afegit les referències proposades a la relació de Plans i Programes 
Sectorials. 

En relació́ al càlcul de l’avaluació́ de l’impacte del desenvolupament del 
POUM sobre les emissions de CO2, l’Oficina constata que l’apartat 6.1.6 
aporta dades parcials sobre aquest impacte, les quals no consideren les 
emissions procedents del cicle de l’aigua ni les associades a la mobilitat, 
segons s’apunta per manca de dades fiables.  

Demana completar l’estimació d’emissions de GEH tenint en compte la 
gestió del cicle de l’aigua i la mobilitat. 

S’ha incorporat aquest càlcul estimat i s’ha comparat amb les dades 
disponibles en el PAESC. 

Demana que es detallin mesures per a la mitigació d’emissions que les 
Normes Urbanístiques hauran de contenir. Hi destaca les següents:  

• Donar compliment a la Directiva 2010/31/UE que determina que 
l’any 2021 tots els edificis de nova construcció́ siguin de consum 
gairebé́ nul d’energia i de baixes emissions de CO2  

• Incloure mesures de transport més sostenibles, que redueixin el 
trànsit i la mobilitat privada i la creació de nous itineraris de 
bicicletes.  

Incorporat en la nova redacció del POUM i en les mesures correctores de 
l’EAE. 



• Aplicar el principi de jerarquia de prevenció́, preparació́, reutilització́, 
reciclatge, valorització́ energètica i finalment eliminació́; fomentar la 
recollida selectiva i evitar la deposició́ de matèria orgànica en 
abocador en relació a l’impacte de la gestió́ dels residus en les 
emissions. 

En relació al planejament, demana que el POUM tingui en compte: 

• El possible increment de la freqüència dels incendis forestals (i 
aplicar mesures d’adaptació com tales selectives, neteja 
sotabosc...) 

• Adaptar els nous creixements a les recomanacions de l’ACA per tal 
de minimitzar els riscos d’inundabilitat. Així mateix, caldrà tenir en 
compte els darrers estudis elaborats per l’IPCC i les conclusions del 
Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya que confirmen la 
relació, a escala regional, de l’increment de freqüència de fenòmens 
meteorològics extrems tals com les onades de calor i episodis de 
precipitació́ extrema i el canvi climàtic.  

• L’augment en la probabilitat d’ocurrència d’episodis de precipitació 
extrema (superior als 200 mm en 24 hores). Això podria comportar 
un augment de fenòmens meteorològics extrems amb riscos 
puntuals derivats de pluges torrencials.  

• La previsió d’elements d’estalvi i gestió tals com la redacció i 
aprovació d’una ordenança especifica d’estalvi i eficiència de l’aigua 
i que per aquells usos que no requereixin qualitat d’aigua potable, 
s’abasteixin de la xarxa d’aigua regenerada. 

 
• INCENDIS. La zonificació del POUM de Copons ha classificat 

com a zona rústica agrícola, clau 21b, zones del sòl no 
urbanitzable de Copons que antigament havien estat cultivades 
amb un sistema de terrasses i que, amb l’ús de gran maquinària 
agrícola i la cerca d’alts rendiments havien estat abandonades. 
Actualment aquests espais estan ocupats per boscos joves de 
baixa qualitat. Amb la reconversió a la clau 21b es busca donar 
la oportunitat que s’activi de nou la seva explotació mantenint 
sempre les terrasses i les petites parcel·les. L’objectiu final és 
fomentar el mosaic agroforestal donant oportunitats de 
desenvolupament agrícola, fomentar la biodiversitat i prevenir 
incendis. La clau 21b és una clau que incorpora les 
determinacions del PTPCC en relació al sòl de protecció 
especial. 

• RISCOS D’INUNDABILITAT. La proposta de desenvolupament 
del POUM incorpora les determinacions que estableix l’ACA en 
referència a la inundabilitat. 

• PRECIPITACIÓ EXTREMA. Les condicions generals de 
desenvolupament del sòl urbà no consolidat estableixen, entre 
altres, l’adopció de xarxa separativa de pluvials i residuals. 
Aquesta nova xarxa facilitarà la gestió de les aigües 
d’escorrentia. Art. 189, 201, 203 i 210 de la Normativa. 

• ESTALVI I EFICIÈNCIA D’AIGUA. L’article 203 de la normativa 
fa referència explícita a l’estalvi i reutilització d’aigua com un dels 
paràmetres condicionants de la urbanització, mentre que l’article 
210 preveu mesures que permetin l’estalvi i reutilització de 
l’aigua en el projecte d’urbanització. L’article 213 estableix les 
condicions d’estalvi, ús eficient i reutilització de l’aigua que, entre 



altres, fa referència al Decret 21/2006 d’ecoeficiència, 
l’emmagatzematge per a aigües pluvials o la plantació d’espècies 
autòctones amb menys requeriments hídrics. 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
No afecta a terrenys en explotació de FGC, informe compatible. -- 

Esports 
Informe favorable. 

Recomana qualificar el Sistema d’equipaments comunitaris que ocupa 
el Poliesportiu específicament com a equipament esportiu. 

La redacció definitiva del POUM incorpora les consideracions de l’informe. 

 

Telecomunicacions 
Informe favorable amb les condicions següents: 

• Modificació de l’article 30.2.q de la Normativa, que contravé 
l’article 34 de la LGTel i l’article 187 de la LU. 

• Supressió de l’article 176 de la Normativa les referències a les 
infraestructures de comunicacions. 

• Supressió íntegra de l’article 197 de la Normativa. 

La redacció definitiva del POUM inclou les condicions de l’informe. 

 

Salut pública 
Incloure les restriccions en l’ús de la creosota en els materials del 
mobiliari urbà segons l’Ordre PRE/2666/2002 de 25 d’octubre de 2002. La redacció definitiva del POUM inclou les consideracions de l’informe. 

 En cas que es prevegi el reg per aspersió s’ha de tenir present les 
recomanacions per aquests sistemes recollides a la “Guia tècnica per a 
la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions” del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.  
Caldrà que es portin a terme les mesures de control descrites a l’ 
”Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya”, 
del Departament de Salut per tal d’evitar la proliferació del mosquit tigre. 

Turisme 
Informe favorable sempre que els allotjaments turístics que es vulguin 
implantar s’ajustin a les tipologies i denominacions i requisits establerts La redacció definitiva del POUM inclou les consideracions de l’informe. 



per la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic. 

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Informe favorable -- 

Autoritat del Transport Metropolità 
Sol·licita que el POUM vagi acompanyat d’un Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada. La redacció definitiva del POUM inclou les consideracions de l’informe i 

s’incorpora al POUM l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

 

Protecció Civil 
Sol·licita que es grafiï la zona de flux preferent de les rieres de Veciana i 
Sant Pere en els plànols d’ordenació del POUM. La redacció definitiva del POUM incorpora les condicions de l’informe.  

És important destacar que el “PEU-2. Pla del Camp” desapareix i que 
s’amplia l’àmbit de sòl industrial de l’aprovació inicial mitjançant un nou 
àmbit de PMU. L’àmbit total d’aquest sòl industrial manté la ubicació, però 
en disminueix la superfície, del què ja contempla el planejament vigent. En 
aquest nou sector de PMU s’incorporaran les mateixes condicions que 
l’informe descriu pel sector “PAU-2. Zona industrial”. 

 

La Normativa del POUM ha d’incorporar les limitacions que el RD 
879/1986 de Reglament del Domini Públic Hidràulic estableix per les 
zones de flux preferent i zona inundable (articles 9 bis i 9ter i 14 bis). 
Incorporar les disposicions de l’article 14 bis del RDPH pel que fa al 
PAU-2 i el PMU-3. 
Recomana l’elaboració del NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT i VENTCAT 
del PAM i la revisió de l’INFOCATR 

Afers religiosos 

Per tant, l’informe requereix que es complementi el POUM perquè estableixi 
que els Plans especials que desenvolupin el POUM faran efectiva l’obligació 
legal de preveure reserva de sòl en els sistemes d’equipament comunitari que 
admetin usos de caràcter religiós de nova implantació. 

Actualment no hi ha prevista cap nova implantació o demanda de nous 
equipaments de caràcter religiós. De totes maneres, no correspon 
proposta de resolució ja que el POUM ja contempla la compatibilitat de l’ús 
religiós en tots aquells equipaments que no tenen designat un ús específic 
i, en qualsevol cas, si sorgeix la necessitat d’implantar nous centres de 
culte en el municipi que el POUM no contempla, es podrà resoldre 
fàcilment mitjançant una Modificació puntual del mateix. 

Departament d’educació 
Demana el canvi del nom de l’equipament on ha d’anar l’escola per la 
clau EQ.2 Equipament docent. La redacció definitiva del POUM inclou les prescripcions de l’informe. 



 

 

 

 

 

 
 

 



ANNEX III GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE CAIRE AMBIENTAL 

Al·legació Al·legacions Incorporació al Pla i l’EAE 
X.A.R. i N.N.G. el 17 de 
maig de 2019 

Que són propietaris del terreny conegut com La Pallissa, al carrer 
Vilanova s/n, i que segons el POUM  forma part del sector “PMU-
2. Cal Reiet i l’era”. 

L’escrit informa que el PMU-2 preveu 137 nous habitatges, sense 
tenir en compte que l’àmbit està afectat per risc d’inundació. Per 
tant, l’escrit sol·licita replantejar totalment aquest sector 
considerant la seva inundabilitat. 
 

Es desestima, ja que hi ha un informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua ha enviat durant aquesta fase d’exposició pública 
diu ”PMU-2. Cal Reiet i l’era: S’informa favorablement. La part 
amb possibilitat de patir inundació resta en la part no edificada, 
pel que es considera compatible amb el RDPH, sempre i quan 
la possible tanca que limiti la finca resti fora de la zona de flux 
preferent.” 

A.M.G. el 17 de maig 
de 2019 

Article 133 – No autoritza la construcció de piscines privades. 
Aquesta restricció pot afectar negativament a futures cases 
d’agroturisme o turisme rural. 
 

POUM.Pel que fa a l’article 133, sobre les piscines en 
establiments de turisme rural, s’estima l’al·legació. També 
s’incorporen algunes mesures a la Normativa per millorar la 
seva integració paisatgística d’aquestes.  

Article 168 – Les seves determinacions, degut a les 
característiques dels terrenys del municipi, impossibiliten fer 
rompudes forestals i al mateix temps limiten el desenvolupament 
de l’activitat agrària, que en molts casos depèn de tenir uns 
dimensions superficials eficients. El POUM no hauria d’establir 
limitacions a la modificació de les parcel·les per incrementar-ne la 
superfície i hauria de fer referència als criteris tècnics establerts 
per l’administració forestal competent, que ja preveu mesures a 
l’hora de fer una rompuda. 

POUM. Pel que fa a l’article 168.2.b, el POUM proposa, amb 
caràcter ampli, la possibilitat de recuperar per a l’ús agrícola 
les feixes i la seva contenció amb murs de pedra seca, com a 
valor patrimonial i també per fomentar l’ús de la vinya amb 
mètodes tradicionals. Per tant, no s’estima l’al·legació 

Article 173.3 – L’alçada màxima 1,40m de les tanques agrícoles 
es considera massa baixa, sobretot en tanques perimetrals 
d’obligat compliment en granges per la seva bioseguretat. El 
Departament d’Agricultura obliga un mínim de 1,50m i és bastant 
corrent arribar als 2 metres, que suposa un impacte visual similar. 

POUM.Pel que fa a l’article 173.3,  s’estima parcialment 
l’al·legació i es modifica l’alçada de les tanques, requerint una 
alçada màxima de 2,20 metres 

Article 177.2.a – L’autorització de rompudes hauria d’incorporar 
els terrenys ubicats en clau forestal (clau 21a) ja que són espais 
en els que hi ha antigues feixes no conreuades que poden ser 
susceptibles de fer-hi una rompuda per transformar-les en conreu 

POUM. Pel que fa a l’article 177.2.a, s’estima l’al·legació i es 
modifica el redactat. 



Al·legació Al·legacions Incorporació al Pla i l’EAE 
agrícola. Al mateix temps, la interrupció de masses forestals 
ajuden a evitar la propagació d’incendis 

Article 177.2.e – No autoritza una rompuda quan comporta la 
destrucció de parets de pedra seca i altres elements tradicionals 
de la construcció rural. Es demana eliminar aquest apartat ja que 
aquesta mesura impossibilita la realització de qualsevol rompuda 
forestal, on que per les característiques físiques del municipi fer 
qualsevol rompuda implica eliminar parets de pedra seca. 
 

Pel que fa a l’article 177.2.e, el caràcter patrimonial de les 
parets de pedra seca i altres elements tradicionals de la 
construcció rural existents a l’àrea d’actuació fan que hagin de 
ser protegits i inclosos en el Pla especial de protecció que 
preveu aquest POUM. Per tant, no s’estima l’al·legació 

Article 194.7 – Sol·licita que s’elimini “no han de requerir l’obertura 
de nous camins” ja que es pot donar el cas que sigui 
imprescindible obrir un nou camí. 

Pel que fa a l’article 194.7, referent a la ubicació de les 
explotacions ramaderes, no s’estima l’al·legació ja que el 
redactat ja contempla les excepcions quan es parla de “amb 
caràcter general 

Article 198.5 – Sol·licita que s’elimini “agricultura a cel obert i la 
ramaderia extensiva” i es substitueixi per “agricultura, ramaderia i 
silvicultura”, ja que de l’altra manera queden exclosos els 
hivernacles, la ramaderia intensiva i la silvicultura. 

POUM. Pel que fa a l’article 198.5, s’estima l’al·legació i es 
modifica el redactat. 

J.C.S. de la Unió de 
Pagesos de Catalunya 
el 20 de maig de 2019 

Article 57.3 – Es proposa afegir com a valor dels sòls per ser 
considerats sòl no urbanitzable el valor agrari i forestal, d’acord 
amb el concepte de sòl no urbanitzable descrit a l’article 32 del 
TRLU 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 57.3, sobre afegir com 
a valor dels sòls per ser considerats sòl no urbanitzable el valor 
agrari i forestal, s’estima l’al·legació i es modifica el redactat. 

Article 75.3.d – S'hauria de fer referencia a l'excepció que 
s'estableix a l’article 179, que permet l’obertura de nous camins en 
el cas d'aquells interns a l'explotació i relacionats amb l’activitat 
agropecuària i, d'acord amb l’esmena a l’article 179, les pistes 
forestals relacionades amb l’activitat forestal 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 75.3.d, s’elimina 
aquest epígraf perquè és redundant respecte d’altres articles 
de la Normativa 

Article 96.4 – No es prou acurat equiparar els residus industrials 
als ramaders i no s'haurien de tractar en el mateix apartat. En el 
cas de les dejeccions ramaderes, no es poden abocar en cap cas 
al Sistema hidràulic i s'han de gestionar d'acord amb el Decret 
136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del Programa d'actuació 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 96.4, s’estima 
l’al·legació i s’afegeix a l’article l’obligació de gestionar les 
dejeccions ramaderes d’acord amb el Decret 136/2009. 

 



Al·legació Al·legacions Incorporació al Pla i l’EAE 
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les 
dejeccions ramaderes 
Es proposa especificar que estan exceptuades les piscines 
d'establiments de turisme rural per tal de no perjudicar aquests 
establiments i que no puguin obtenir nivells de categorització més 
alts segons la Resolució EMO/362/2013, de 18 de febrer, per la 
qual s'aprova el model que estableix els criteris per a l’atorgament 
de categoria als establiments de turisme rural, així com el Manual 
de consulta d'establiments de turisme rural: masoveries i cases de 
poble independents 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 133 (també a l’article 
234), sobre les piscines en establiments de turisme rural, 
s’estima l’al·legació.  

 

Article 168.2.b – S'ha de preveure que en el cas de rompudes 
forestals, pot ser necessari modificar les separacions que hi pugui 
haver entre les feixes de conreu, com poden ser marges de pedra 
seca, fileres d'arbres, brolles retalls de bosc, etc. Per tant, el 
manteniment de les característiques de separació entre unitats 
productives no ha de ser un impediment a l'hora de fer rompudes 
de terreny forestal quan es tracti de modificar les parcel·les pels 
motius comentats l’apartat anterior i/o per la funció de creació de 
mosaic agroforestal per a la prevenció d'incendis. 
 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 168.2.b, el POUM 
proposa, amb caràcter ampli, la possibilitat de recuperar per a 
l’ús agrícola les feixes i la seva contenció amb murs de pedra 
seca, com a valor patrimonial i també per fomentar l’ús de la 
vinya amb mètodes tradicionals. Per tant, no s’estima 
l’al·legació. 

 

Per tant, es demana la revisió del redactat de l’article 173 del 
POUM per tenir en compte aquestes observacions i incrementar 
l’alçada màxima a un mínim de 2 metres 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 173,  s’estima 
parcialment l’al·legació i es modifica l’alçada de les tanques, 
requerint una alçada màxima de 2,20 metres. 

Article 177.2.a – Quan es fa referencia els terrenys qualificats com 
a espai clau agrícola o preventiva, hauria de fer referència a clau 
agroforestal, subclau rústic forestal (21a) o de protecció preventiva 
(clau 23). 
 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 177.2.a, s’estima 
l’al·legació i es modifica el redactat. 

Article 177.2.e – L’escrit no està d'acord amb la condició general 
que "No comportin la destrucció de les parets de pedra seca i 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 177.2.e, el caràcter 
patrimonial de les parets de pedra seca i altres elements 



Al·legació Al·legacions Incorporació al Pla i l’EAE 
altres elements tradicionals de la construcció rural existents a 
l’àrea d'actuació". Aquest punt podria limitar la gran majoria de 
possibles rompudes que es puguin fer al municipi i es proposa 
eliminar aquest apartat, d'acord amb les al·legacions a l'article 
168.2.a i 168.2.b 

tradicionals de la construcció rural existents a l’àrea d’actuació 
fan que hagin de ser protegits i inclosos en el Pla especial de 
protecció que preveu aquest POUM. Per tant, no s’estima 
l’al·legació. 

Article 194.4 – Es proposa eliminar el paràgraf referent a la 
plantació de fileres d’arbres, ja que els arbres trenquen l’àrea 
sanitària tancada que les explotacions ramaderes tenen obligació 
d'establir, ja que els ocells que poden aturar-se als arbres poden 
ser portadors de malalties que es poden transmetre als animals 

POUM. Normativia. Pel que fa a l’article 194.4, s’estima 
l’al·legació i s’elimina el paràgraf referent a la plantació de 
fileres d’arbres. 

 

Article 194.7 – Es proposa eliminar que les explotacions 
ramaderes s'hagin de situar fora de les visuals dels nuclis urbans 
de forma general, ja que és una mesura restrictiva que pot 
dificultar la ubicació de les explotacions, mentre que l'impacte 
visual es pot mitigar amb mesures concretes 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 194.7, referent a la 
ubicació de les explotacions ramaderes, no s’estima 
l’al·legació ja que el redactat ja contempla les excepcions quan 
es parla de “amb caràcter general”.  

 
Article 198.5 – Es proposa eliminar els adjectius "a cel obert" i 
"extensiva" perquè sembla indicar que no està permesa la 
ramaderia intensiva o la possibilitat d'instal·lar un hivernacle, 
mentre que en el punt 3 es preveuen tots els usos del punt 6.a) de 
l'article 47 del TRLUC, que inclou l'activitat agrícola i ramadera en 
general 

POUM. Normativa. Pel que fa a l’article 198.5, s’estima 
l’al·legació i es modifica el redactat. 
 

Article 198.6 –   Es proposa que es faci també referència al valor 
agrari d'aquesta zona ja que el manteniment de l'activitat agrària 
és el que ha mantingut aquesta zona i la seva continuïtat és la 
garantia que es conservi. 

 

POUM. Normativa. Finalment, pel que fa a l’article 198.6, 
s’estima l’al·legació i es modifica el redactat. 
 

R.C.M. i O.S. el 24 de 
setembre de 2019 i per 
J.M.O. el 26 de 
setembre de 2019. 

L’escrit demana que el POUM respecti la ordenació del 
planejament vigent, fruit de la Modificació puntual de l’any 2006, 
ja que aquesta es considera més justa, gens desfasada i que recull 
la voluntat dels veïns concretada en un creixement acotat i 
sostingut. 

S’estima l’al·legació i el POUM manté, en el nucli de Sant Pere 
de Copons, la ordenació del planejament vigent fruit de la 
Modificació puntual de les NNSS de l’any 2006. 
 



ANNEX VI. MODIFICACIONS DEL PLA DESPRÉS DE L’APROVACIÓ INICIAL I PROVISIONAL 
 

Entre l’aprovació provisional prèvia i l’aprovació provisional, el Pla ha incorporat noves modificacions a partir d’indicacions de la CTU i les 
demandes de l’Ajuntament de Copons. 

De manera sintètica, els canvis més importants han estat: 

§ Desclassificació de 2 Plans especials urbanístics en sòl urbanitzable, els antics PEU-2 Hort d’en Sala i el PEU-5 Paintball. 
§ Reducció de la superfície inclosa en el PAU-1 
§ Ampliació del PAU-2 Zona industrial nord, que passa a dir-se PAU-2 Zona industrial  
§ Reducció de la superfície del PMU-4 Zona industrial sud, que passa a dir-se PMU-4 Granja Aloha. 
§ Petita reducció de la superfície inclosa dins el PEU-1 
§ Petita reducció de la superfície ocupada per sistemes viaris i les diferents claus de la zonificació del SNU a causa de petites 

modificacions dels límits. 
 

La següent taula detalla les superfícies de la qualificació del sòl urbà i urbanitzable de Copons en l’aprovació provisional prèvia i 
l’aprovació provisional. S’ha marcat en vermell els canvis. 
 
 
 
 
 
 
 



 Aprovació provisional 
previa 

Aprovació 
provisional 

 Ús principal Superfície total 
Superfície total 

Sòl urbà 
Copons Residencial 87.361,15 m2 85.561,34 m2 

Llicència directa Residencial 58.787,91 m2 58.915,72 m2 
PAU-1 Residencial 3.230,41 m2 2.886,91 m2 
PAU-2 Industrial 4.925,85 m2 7.740,73 m2 
PAU-3 Residencial 1.254,15 m2 1.254,15 m2 
PMU-1 Residencial 3.522,83 m2 3.522,83 m2 
PMU-2 Residencial 3.983,28 m2 3.983,28 m2 
PMU-3 Residencial 2.168,32 m2 2.168,32 m2 
PMU-4 Industrial 9.488,40 m2 5.089,40 m2 

            
La Roquera Residencial 1.380,22 m2 1.380,22 m2 
            
Sant Pere Residencial 4.680,20 m2 4.680,20 m2 

Llicència directa Residencial 3.997,64 m2 3.997,64 m2 
PAU-4 Residencial 682,56 m2 682,56 m2 

          
Total sòl urbà 
   93.421,57 m2 91.621,76 m2 

  



Sòl urbanitzable 

XV Viari Sistemes 175.351,53 m2  175.350,12 m2  

EQ Equipaments comunitaris Sistemes 7.750,74 m2 7.750,74 m2 

HI Hidrogràfic Sistemes 48.082,78 m2 48.082,78 m2 

TA Serveis tècnics i mediambientals Sistemes 10.951,21 m2 10.951,21 m2 

21a Sòl de protecció especial agroforestal. Rústic forestal Zones 8.372.425,79 m2 8.372.425,79 m2 

21b Sòl de protecció especial agroforestal. Rústic agrícola Zones 8.934.286,39 m2 8.935.167,30 m2 

21c Sòl de protecció especial agroforestal. Parc agrari Zones 32.267,35 m2 31.387,30 m2 

22 Sòl de protecció territorial d'interès fluvial, agrari i/o paisatgístic Zones 852.730,51 m2 852.947,52 m2 

23 Sòl de protecció preventiva Zones 161.613,87 m2 163.197,22 m2 

TOTAL SNU  18.595.460,17 m2 18.597.259,98 m2 

PEU-1. Parc agrari  Pla especial urbanístic 32.455,56 m2 31.387,30 m2 

PEU-2. L'Hort d'en Sala  Pla especial urbanístic 19.810,00 m2 --  

PEU-3. Circ de Les Feixes  Pla especial urbanístic 25.000,00 m2 25.000,00 m2 

PEU-4. Façana de ponent  Pla especial urbanístic 16.730,00 m2 16.730,001 m2 

PEU-5. Paintball  Pla especial urbanístic 12.535,00 m2 --  

TOTAL PEU en SNU  106.530,56 m2 73.117,30 m2 

 

                                                
1 El PEU-4 Façana de Ponent passa a dir-se PEU – 2 Façana de Ponent en l’aprovació provisional, però no pateix cap altre canvi a part del canvi de numeració. 

 



Tot i que varis sectors han patit modificacions en les superfícies ocupades, tant sols el PAU-2 i el PMU-4 han sofert canvis rellevants. En la resta 
de casos, les modificacions són petites. Per exemple, el PAU-1 ha deixat fora de l’àmbit del PAU la seva part sud, corresponent a la xarxa viària.  

Per contra, els àmbits PAU-2 i PMU-4 han sofert majors variacions, tot i que amb un impacte ambiental menor, ja que han reduït les respectives 
superfícies. Així, tal i com es pot veure en les imatges a sota, la superfície d’ocupació és inferior i disminueixen alguns dels valors analitzats de 
sensibilitat ambiental. 

 

Aprovació provisional prèvia: 

  
 
  



Aprovació provisional: 

 





 
 
 

 

 


	210903_extracte ambiental_POUM Copons
	211005_POUM Copons_Annex_INCORPORACIO
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

		2022-01-24T19:58:20+0100
	JORDI ROMERO SABI - DNI 37710945F




