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INFORME RELATIU A LES DETERMINACIONS CONTINGUDES EN LA DECLA-

RACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA I EN L’INFORME TERRITORIAL I URBANÍS-

TIC 

Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès 

 

Resum del contingut de l’informe: 

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès (CTUP), en la sessió de 2 de juny de 
2021, acorda aprovar provisionalment el POUM de Copons amb les següents determi-
nacions, contingudes en l’informe: 

1. Pel que fa a l’adequació al planejament territorial:  

1.1. En la regulació de la clau 21, o alternativament en l’article 190 “Actuacions espe-
cífiques d’interès públic”, cal indicar, d’acord amb l’article 2.7 del PTPCC, que pel 
que fa a les actuacions específiques destinades a les activitats o els equipa-
ments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural i pel que fa a les 
formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, no s’admetrà la seva 
implantació si existeixen alternatives raonables en sòl de menor protecció.  

1.2. En la regulació de la clau 22 (article 199), es recomana revisar la limitació que 
prohibeix qualsevol tipus de construcció, admetent certs usos i edificacions sem-
pre que siguin compatibles amb la regulació del SNU, del sòl de protecció territo-
rial i amb els valors específics del sòl.  

1.3. Cal completar l’article 173 “integració de les edificacions aïllades”, atès que no-
més incorpora la definició del què s’entén per edificacions aïllades però no pròpi-
ament cap regulació. Es recomana incorporar les determinacions de l’article 6.3 
de les Normes territorials pel que fa a la seva integració paisatgística.  

 
2. Pel que fa als creixements proposats, l’informe valora favorablement la proposta pel 

que fa a l’extensió urbana i al nombre de nous habitatges previstos:  

2.1. PMU-01. El Castell:  

Cal completar les condicions d’ordenació de la fitxa indicant que l’edificació 
s’haurà de situar de manera que s’alliberi al màxim el sòl més pròxim a la carre-
tera sense ocupar el talús existent. Cal també establir que la situació de 
l’edificació tindrà en compte reduir la visibilitat des de la carretera i garantirà una 
adequada inserció paisatgística en la façana de llevant i el conjunt del nucli.  

2.2. PMU-02. Cal Reiet:  

Cal completar les condicions d’ordenació de la fitxa indicant la necessitat de pre-
veure per a l’aparcament una urbanització que permeti la doble funcionalitat 
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d’aparcament i espai lliure públic, i que garanteixi la compatibilitat en la mobilitat 
de vianants i vehicles. 

Cal preveure una reserva d’espais lliures adequada per a donar servei als nous 
habitatges que generarà el sector i que garanteixi la permeabilitat del teixit urbà i 
la obertura cap als espais de la Riera de Veciana.  

Cal esmenar l’apartat 3 de condicions d’ordenació, edificació i ús, de manera que 
s’estableixi que els paràmetres d’ordenació de l’edificació reflectits als plànols 
tenen caràcter indicatiu, enlloc de la posició de l’edificació.  

2.3. PAU-01. L’Escorxador:  

Cal revisar les càrregues del sector, tenint en compte el baix valor residual del 
sòl, de manera que es garanteixi un equilibri respecte la resta d’àmbits. Caldrà 
considerar la possibilitat d’imputar al sector la càrrega de cessió del sòl corres-
ponent al vial que limita amb l’àmbit, però eliminant la càrrega d’urbanització del 
vial al sud, en relació a la necessitat de considerar-lo un camí per a vianants 
(punt 4.2 d’aquest resum). 

2.4. PAU-02. Zona industrial nord i PMU-04. Zona industrial sud:  

Cal ajustar la delimitació del PMU-04 per tal que abasti bàsicament les naus ra-
maderes existents.  

Cal classificar el sòl de l’àmbit del PAU-02 de sòl urbà no consolidat i preveure 
les cessions del 10% d’aprofitament urbanístics que determina l’article 43.1 del 
TRLU.  

Cal preveure una ordenació conjunta dels dos àmbits per tal d’establir un únic 
accés i un espais d’aparcaments compartits, tot preveient un repartiment equita-
tiu d’aquestes càrregues.  

 
3. Pel que fa als àmbits en sòl no urbanitzable:  

3.1. PEU.1. Parc Agrari:  

Es recomana incloure en la fitxa les directrius del Catàleg de paisatge de les 
Comarques Centrals relacionades amb les hortes urbanes: 

“Potenciar i mantenir les reduïdes zones d’horta al voltant de les poblaci-
ons i dels cursos dels rius. Garantir una correcta inserció en el lloc i evitar 
l’ús de materials impropis i poc harmònics amb l’entorn en les casetes 
d’eines, les tanques i altres instal·lacions. La guia d’integració paisatgística 
dels horts urbans i periurbans, editada per l’anterior Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge de l’actual Departament de Territori i Sostenibili-
tat, proporciona criteris i mesures per a una ordenació adequada d’aquests 
elements.”  

Es recomana també establir a la fitxa que la delimitació de l’àmbit és orientativa, i 
que podrà ajustar-se en la figura del PEU que es desenvolupi.  
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3.2. PEU-2. Hort d’en Sala, PEU-3. Circ de les Feixes i PEU-5. Paintball:  

Cal eliminar la delimitació d’aquests tres àmbits de pla especial sense obstar que 
s’introdueixin els usos previstos dins la regulació de les claus corresponents en 
sòl no urbanitzable, de manera que sigui en el marc dels futurs projectes 
d’actuació específica o plans especials que els desenvolupin, on caldrà justificar 
la seva idoneïtat, i determinar l’abast de l’actuació, les condicions d’accés i la 
correcta integració paisatgística.  

Específicament pel PEU-2, es proposa no prefixar els usos de càmping i apar-
cament de caravanes en un àmbit concret de territori, sense obstar que, per tal 
de possibilitar el desenvolupament d’un pla especial per a l’activitat de càmping i 
aparcament de caravanes, s’introdueixi aquest ús en la regulació de les claus en 
sòl no urbanitzable. 

Pel que fa al PEU-3 (l’informe diu PEU-5, però es tracta d’un error atès que a la 
part valorativa de l’informe s’especifica el Circ de les Feixes), caldrà establir 
normativament que en aquests terrenys és vigent el pla especial aprovat definiti-
vament. Tampoc escau incorporar-li l’ús de càmping ja que és possible introduir 
normativament aquest ús en la corresponent clau de SNU. D’aquesta manera, 
per a autoritzar aquest ús, es podrà modificar el pla especial vigent. 

3.3. PEU-4. Façana de Ponent:  

Cal compatibilitzar la regulació de les condicions d’ordenació de la façana de po-
nent amb la que es prevegi per a les edificacions incloses en els àmbits de pla-
nejament que afronten al parc (PAU-3, PMU-2 i PMU-3), tenint en compte els di-
ferents temps de desenvolupament. En aquest sentit, es recomana traslladar la 
regulació prevista en aquest PEU pel que fa a les façanes i els espais lliures pri-
vats a cadascuna de les fitxes dels àmbits.  

Es recomana també establir a la fitxa que la delimitació de l’àmbit és orientativa, i 
que podrà ajustar-se en la figura del PEU que es desenvolupi.  

 
4. Respecte als sistemes urbanístics i reserves d’habitatge de protecció pública:  

4.1. Cal especificar la titularitat dels terrenys previstos als aparcaments del nucli, i en 
cas que siguin privats, justificar que l’Ajuntament disposa dels recursos per a la 
seva obtenció i, si escau, urbanització. En aquest cas, caldrà preveure aquesta 
actuació aïllada a càrrec de l’Ajuntament en l’agenda i la seva despesa en els 
annexes econòmics del POUM.  

4.2. Cal reduir l’amplada del vial previst sota el pont de l’antiga carretera de Ponts, tot 
ajustant-lo a l’amplada del camí públic existent i considerar-lo un vial per a via-
nants. Com actuació aïllada a càrrec de l’Ajuntament cal que sigui temporalitzada 
en l’agenda i prevista la seva despesa en els annexes econòmics del POUM.  

4.3. Reserves HPO: Es recomana valorar la possibilitat de fixar una certa reserva 
d’habitatges de protecció pública dins dels sectors i polígons de desenvolupa-
ment residencial (PAU-1. L’Escorxador, PMU-3. Naus del sols-carrer o PMU-2. 
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Cal Reiet) que pugui cobrir les necessitats d’habitatge assequible per part de po-
blació.  

 
5. Pel que fa a la regulació del sòl urbà consolidat:  

5.1. Clau 2. Zona de casc antic (article 152): És recomanable fixar, per a les edifica-
cions preexistents, que se’ls hi permet mantenir l’alçada, nombre de plantes i 
profunditat existent per evitar que quedin en situació de volum disconforme.  

5.2. Clau 1. Zona de casc antic de conservació (article 151): És recomanable recupe-
rar alguns dels usos admesos en la regulació vigent com el d’oficines, hoteler, 
educatiu, sanitari-assistencial i esportiu, amb caràcter complementari o ocupant 
tota l’edificació.  

5.3. En totes les claus residencials cal incloure la regulació dels cossos sortints o 
balcons, que sí que es prevista a les NNSS vigents (article 151.1 i 154.9).  

5.4. Cal aclarir la regulació de l’ús industrial i revisar la incongruència entre la regula-
ció que apareix en les claus de zona i les fitxes, i la regulació general dels usos 
de l’article 249.11. Es recomana adoptar una regulació de caire urbanístic, evi-
tant la referència als annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i control de les ac-
tivitats.  

 
6. Pel que fa a la regulació del sòl no urbanitzable: 

6.1. Pel que fa a l’activitat de càmping i aparcament de caravanes, cal garantir que 
les determinacions del POUM són compatibles amb les determinacions del PDU 
de l’activitat de càmping.  

6.2. Cal revisar la regulació de l’article 194 en relació a l’autorització de les construc-
cions agrícoles: en l’apartat c, cal afegir les excepcions de l’article 48.4 del De-
cret 64/2014, de 13 de maig, d’aprovació del Reglament sobre protecció de la le-
galitat urbanística. En l’apartat 2, cal fer referència a la necessitat de demanar in-
forme previ a la CTU, d’acord amb l’article 59 del citat Reglament. També cal 
eliminar la referència a l’article 48.2.b del Decret 305/2006, atès que és un article 
derogat.  

6.3. Cal revisar l’article 194.3.d i l’article 195.4.e, aclarint el redactat que estableix 
que “es permetrà seguir el procediment de l’article 48 del TRLU en el cas que les 
volumetries superin qualsevol d’aquests llindars” atès que no queda clar si 
s’estan establint uns llindars diferents als establerts en el TRLU, pels quals es 
requereix l’aprovació d’un projecte d’actuació específica. 

6.4. Es recomana eliminar, en els articles 194.e i 195, la previsió de plantar una filera 
d’arbres i establir que el projecte corresponent contempli com a mesura 
d’integració paisatgística la plantació amb vegetació, definint una proposta cohe-
rent amb l’entorn, adoptant patrons naturalitzats i emprant vegetació autòctona i 
incloent la definició de la proposta de plantació en plànols i en pressupost.  
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6.5. Es recomana incloure una regulació de la implantació de les construccions agrí-
coles i ramaderes sobre el terreny, que estableixi determinacions respecte els ta-
lussos o desmunts i en general dels moviments de terres, per garantir una bona 
integració paisatgística, com són la limitació d’un pendent màxim i la necessitat 
de revegetació en el cas que es superi el pendent que permet la revegetació es-
pontània.  

6.6. Es recomana incloure a la Normativa les propostes de criteris i accions del Catà-
leg de paisatge de les Comarques Centrals als projectes d’usos i construccions 
en SNU. Destacant específicament els següents:  

 Mantenir l’estructura agrícola tradicional de secà, amb bancals continguts 
per marges de pedra seca, herència d’antigues vinyes, sovint amb fruiters 
a les vores, com els ametllers.  

 Protegir els amplis horitzons visuals d’aquests paisatge agrari de secà de 
qualsevol element que els pugui distorsionar.  

 Afavorir el manteniment i nova plantació d’arbres fruiters a les vores dels 
marges per mantenir l’estructura del mosaic agrícola de secà que configura 
la unitat, de gran valor estètic.  

 
7. Pel que fa al Catàleg de masies i cases rurals: 

7.1. En general, cal excloure del Catàleg (a la normativa i fitxes) totes aquelles de-
terminacions que facin referència a l’autorització d’usos que no siguin els indicats 
en l’article 47.3 bis del TRLU (habitatge familiar; establiment hoteler amb exclu-
sió de la modalitat d’hotel apartament; establiment de turisme rural; activitats 
d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; equipaments, o a 
serveis comunitaris). Seria el cas de les activitats o equipaments d’interès públic 
de l’article 47.4 del TRLU o els usos agrícoles i anàlegs de l’article 47.6 que 
s’han inclòs en l’article 192. Seria el cas també de l’ús d’indústria agrícola, fores-
tal i ramadera i l’ús sòcio-cultural, educatiu, sanitari-assistencial i administratiu, 
previstos en algunes fitxes.  

Cal excloure del Catàleg i de les fitxes els volums utilitzables per a altres usos, 
regulats a l’article 228.  

Advertir de la limitació de construir noves piscines de l’article 234. Aquesta limi-
tació hauria en tot cas de supeditar-se a raons d’integració paisatgística o de 
preservació de valors ambientals. 

7.2. Cal que l’article 192 remeti a la regulació dels articles 217 a 252 del títol IX, eli-
minant del primer les regulacions duplicades dels apartats 3, 4 i 5.  

7.3. En l’article 226, cal indicar que la divisió horitzontal i el nombre màxim 
d’habitatges està establert en cada fitxa. Es recomana que els volums assenya-
lats com a “volums recuperables” s’incloguin dins el volum principal, si escau, 
amb la delimitació d’un “conjunt principal”. Complementàriament, cal excloure la 
possibilitat de destinar a habitatge la resta de volums que quedessin identificats 
com a recuperables, als efectes de la divisió horitzontal.  
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7.4. També cal considerar els aspectes següents, en relació a les fitxes de cada ele-
ment: 

 Amb caràcter general, cal revisar que els croquis acotats es corresponguin a 
la realitat construïda que s’identifica a l’ortofotomapa. 

 Amb caràcter general, cal ampliar les fotografies aportades en les fitxes per 
poder identificar cada element i volum assenyalat a l’esquema de la masia i 
especialment dels volums identificats com a recuperables. Recordar que no-
més poden catalogar-se com a tals els volums que, tot i no formar part de 
l’habitatge original, es pot considerar que integren el conjunt històric, sempre 
que presentin valors per a ser catalogats. 

 Amb caràcter general, cal revisar la identificació dels riscos geològics, 
d’inundació o d’incendis forestals, així com les servituds de carreteres, de pas 
de línies elèctriques o d’altres, que afecten les masies catalogades. 

 Als elements Can Bacardit (M07) i La Caseta (M08): Cal aportar major infor-
mació en relació a l’antiguitat i valor dels diferents volums catalogats. Caldrà 
excloure els volums que no presentin valors per a ser incorporats al Catàleg. 

 Cal Remijot (M09): Cal ampliar la informació històrica de l’element. Cal acredi-
tar l’ús històric d’habitatge per admetre l’ús d’habitatge familiar. Cal justificar 
que la masia és adequada per a l’ús d’habitatge, d’acord amb les normatives 
d’habitabilitat, sense requerir grans ampliacions. 

 Mas Gelabert (M11): Cal advertir dels riscos sobre inundabilitat, si és el cas, i 
de les mesures o condicions que cal prendre en relació a aquest risc per a la 
rehabilitació de la masia. 

 Masia de Cal Manset (M13): La rehabilitació d’aquesta masia en mal estat de 
conservació i deshabitada hauria de supeditar-se a assegurar la compatibilitat 
amb la presència de la torre elèctrica d’alta tensió. 

 Ca l’Arnau (M18): Cal incorporar en la identificació de volums el porxo situat al 
nord i modificar l’esquema de la planta a la realitat de les edificacions exis-
tents. 

 Cal Salvadoret (M19), Cal Barrera (M21), Cal Favó (M22) i Cal Queta (M24): 
Cal aportar major informació històrica de la masia (descriptiva i gràfica) i 
l’evolució constructiva dels volums que es cataloguen. 

 Cal Tresó (M26): La rehabilitació d’aquesta masia en runes hauria de supedi-
tar-se a assegurar la compatibilitat amb la presència de la carretera C-1412z. 

 Cementiri (M27): Cal excloure del Catàleg aquesta fitxa, atès que es tracta 
d’un equipament que no es troba en cap dels supòsits de reconstrucció i re-
habilitació de masies i cases rurals de l’article 47. 

 

8.      Pel que fa a la resta de documentació:  

8.1. Documentació gràfica: Pel que fa als límits municipals, caldrà que el document 
reculli els límits oficials del terme municipal segons les actes de reconeixement 
de la línia de terme que consten a la Direcció General d’Administració Local.  
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8.2. Estudi econòmic: Cal justificar els valors de venda incorporats a l’estudi de viabi-
litat aportant el corresponent estudi de mercat.  

8.3. Agenda: Cal completar l’agenda del Pla, incorporant els terminis i les previsions 
temporals dels sectors de planejament derivat i dels polígons d’actuació urbanís-
tica tal com determina l’article 76 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

8.4. Normativa:  

 Cal corregir l’errada detectada en l’índex de la normativa, pel que fa a la rela-
ció de zones. S’observa que manca identificar la clau 3, de volumetria especí-
fica i la clau 4, d’implantació industrial.  

 Cal revisar en l’article 188 “Definició i tipus” del capítol VI “Regulació de les 
construccions i les activitats admeses en sòl no urbanitzable”. L’apartat 3, que 
fa referència a l’inventari d’edificacions amb ús d’habitatge, hauria 
d’assenyalar que el llistat és el que figura a l’article 193 “Altres edificacions en 
sòl no urbanitzable” i no a la memòria del Pla.  

8.5. Memòria:  

 Cal revisar, a la pàgina 117, la referència a desenvolupar un únic àmbit de 
PMU a la façana oest.  

 Cal revisar, a les pàgines 111 i 117, la referència a la qualificació 
d’equipament l’edifici de l’antiga fàbrica tèxtil del nucli de Copons.  

 Cal revisar, als apartats d’anàlisi de la població i del parc d’habitatges, per ve-
rificar si escau, l’ajust de l’horitzó de la població al nombre d’habitatges previst 
que resultaran del desenvolupament del POUM. 

 
Conclusions i proposta de resolució: 

El POUM de Copons incorpora totes les prescripcions de l’informe. Concretament: 

S’han esmenat els articles 151.3, 151.5, 152.3, 152.4, 154.9, 173, 190, 194.2, 194.3.d, 
194.3.f, 195.c, 199.2, 244.11 i 249.1 de la Normativa del POUM, d’acord amb les parts 
de l’informe dedicades a l’adequació al planejament territorial, la regulació del sòl urbà 
consolidat, regulació del sòl no urbanitzable i específicament de la Normativa. 

Pel que fa als creixements proposats:  

 PMU-01. El Castell: S’ha completat la fitxa normativa d’acord amb l’informe. 

 PMU-02. Cal Reiet: S’ha completat la fitxa normativa d’acord amb l’informe i 
s’ha previst una reserva d’espais lliures per garantir la permeabilitat entre el tei-
xit urbà i la riera de Veciana. 

 PAU-01. L’Escorxador: S’ha exclòs del sector el vial sud, que passa a ser un 
camí per a vianants. 

 PAU-02. Zona industrial nord (ara “PAU-02. Zona industrial”) i PMU-04. Zona 
industrial sud (ara “PMU-04. Granja Aloha”): S’ha reduït l’àmbit del PMU, i s’ha 
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modificat la ordenació i completat la fitxa normativa de tots dos sectors, d’acord 
amb l’informe. 

 

Pel que fa als àmbits en sòl no urbanitzable:  

 PEU.1. Parc Agrari: S’ha completat la fitxa normativa d’acord amb l’informe. 

 PEU-2. Hort d’en Sala i PEU-5. Paintball: S’han eliminat aquests dos plans es-
pecials, regulant els usos proposats dins la regulació de les claus correspo-
nents en sòl no urbanitzable. 

 PEU-3. Circ de les Feixes: S’ha eliminat l’àmbit dels plànols però es manté la 
fitxa normativa, que només remet al pla especial aprovat i s’elimina l’ús de 
càmping. 

 PEU-4. Façana de Ponent (ara PEU-2): S’ha modificat la fitxa normativa 
d’acord amb l’informe. 

 
Respecte a les reserves d’HPO, l’Ajuntament de Copons està desenvolupant les obres 
per transformar l’edifici de l’antiga escola en dos habitatges de lloguer social, que se 
sumaran als dos habitatges de lloguer social que ja disposa actualment. Amb aquests 
quatre habitatges i la reserva del 10% de l’aprofitament urbanístic d’alguns sectors del 
POUM, es considera que queden cobertes les necessitats d’habitatge social al munici-
pi. 

Pel que fa al Catàleg de masies i cases rurals, s’han modificat o completat les fitxes 
dels elements del Catàleg d’acord amb l’informe. S’ha revisat la identificació dels ris-
cos per a cada element i també s’han modificat els articles 192, 223, 226, 228, 228 
(eliminat), 229, 232, 234, 235.1 i 236 de la Normativa del POUM. Pel què fa a aportar 
més fotografies a les fitxes, l’article 222.2 de la Normativa, que regula les llicències, ja 
determina que en el moment de sol·licitar una llicència d’obres s’haurà d’aportar, entre 
altres documents, un reportatge fotogràfic a color de les edificacions i elements que 
s’han de conservar o enderrocar, així com documentació històrica gràfica, fotogràfica o 
d’altre tipus que permeti garantir la fidelitat de la restauració o reconstrucció respecte 
de l’edificació original. El Catàleg estableix quines edificacions en formen part i quines 
no i, amb aquests condicionants, es considera que no cal aportar més fotografies. 

Pel que fa als límits municipals, s’ha verificat que siguin els oficials. 

S’han completat l’Estudi econòmic i l’Agenda del POUM, incorporant un estudi de mer-
cat del preu de venta dels habitatges, els càlculs de l’obtenció i urbanització de 
l’aparcament de Cal Magí, així com del camí peatonal al sud del nucli principal, a càr-
rec de l’Ajuntament. 

Finalment, pel que fa a les pàgines 111 i 117 de la Memòria, el capítol descriu els can-
vis introduïts al document entre la fase d’avanç i la fase d’aprovació inicial, i per tant el 
text original es manté. Pel que fa a l’ajust de l’horitzó de la població al nombre 
d’habitatges previst, entre el 2014 (dades d’anàlisi del POUM) i el 2020 (últim cens 
disponible), la diferència de població ha estat de 3 habitants menys, que manté la ten-
dència dels darrers anys amb una pèrdua de població sostinguda, mentre que no s’han 
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construït nous habitatges. Per tant, l’anàlisi que fa el POUM es considera que segueix 
vigent.  

 
 
 

Declaració Ambiental Estratègica (DAE) 

 

Resum del contingut de la DAE: 

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya formula, amb caràcter favorable, la 
Declaració Ambiental Estratègica del POUM de Copons, condicionada a la incorpora-
ció 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 presen-
ta recobriment arbori. Alhora, en el desenvolupament de l’àmbit de la futura depu-
radora caldrà minimitzar l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari, en la mesura 
del possible. 

b) Caldrà reduir la secció màxima de 4 metres admesa per al camí de vianants i de 
bicicletes previst dins del PEU-4, prenent com a referència la regulació del Pla di-
rector urbanístic Vies Blaves Barcelona. Aquest Pla determina, entre d’altres, que 
el sòl d’execució de la Via Blava en sòl no urbanitzable tindrà, en general, una 
amplada de 3 m, excepte en espais de sensibilitat ambiental alta o molt alta i es-
pais protegits, on es limitarà a 2 m, mantenint l’amplada de camins existents, o en 
espais que per raons tècniques o de programa, sigui necessari disposar de major 
amplada (miradors, etc.). 

c) En relació amb el PAU-1, PAU-2, PMU-3 i PMU-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. 

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. Aquest informe proposta diu: 
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 Cal tenir en compte que el Decret 241/1994, referenciat a l’article 208 de la 
Normativa del POUM, fou derogat per la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de pre-
venció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestruc-
tures i edificis. En qualsevol cas, es recorda que serà d’aplicació allò establert 
en el conjunt de la normativa vigent sobre prevenció d’incendis. 

 Article 27.5: Cal actualitzar el redactat, atès que els instruments de planejament 
urbanístic subjectes a avaluació ambiental es regulen en la disposició addicio-
nal vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i la tramitació de l’avaluació am-
biental es concreta en l’article 86 bis i la Disposició Transitòria Divuitena del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 Article 58 i 201.5: Cal substituir la referència a la Memòria ambiental per la de 
l’Estudi ambiental estratègic. 

 Articles 75.3 i 179.2: Cal reduir l’amplada màxima dels camins rurals, la qual 
s’estableix en 6,50 m, tenint en compte que, segons l’Estudi de mobilitat, la ma-
jor amplada mitjana dels camins del municipi és de 4,56 m, presentant la majo-
ria una secció d’entre 2,5 i 3 m. 

 Article 178.2: Respecte les condicions per a l’autorització de rompudes, les 
quals requeriran l’autorització corresponent de l’Administració forestal, cal afe-
gir la necessitat d’evitar l’afectació d’hàbitats d’interès comunitari prioritari, així 
com de capçaleres de rieres i torrents, i de prioritzar les rompudes en zones 
d’antics conreus. 

 Article 183: Caldrà concretar la necessitat que en el conjunt de qualificacions 
del sòl no urbanitzable les actuacions que es prevegin vetllin pel manteniment 
dels hàbitats catalogats d’interès comunitari, especialment d’aquells de caràcter 
prioritari i/o singulars al municipi. 

 Articles 194 i 195: Cal establir llindars d’ocupació i sostre per a les construcci-
ons agrícoles i, en les construccions ramaderes, indicar la finca mínima i reduir 
l’ocupació màxima admesa del 40% de la superfície del terreny, amb l’objecte 
de mantenir la permeabilitat dels espais oberts i els seus valors ambientals i 
paisatgístics. 

f) Caldrà reconsiderar la inclusió en el Catàleg de masies dels elements enrunats 
amb codi M-09 i M-26, 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. 

g) Caldrà esmenar l’Estudi ambiental estratègic i el Document resum, d’acord amb 
les consideracions fetes en l’apartat de valoració de l’expedient de l’informe pro-
posta de 26 d’octubre de 2020.  

Pel que fa a l’Estudi ambiental estratègic, aquest informe proposta diu: 

 Cal incorporar un resum de l’estudi de caràcter no tècnic. 

 Cal analitzar les alternatives plantejades, atenent al grau d’incorporació dels 
objectius i criteris ambientals adoptats, enlloc de considerar únicament els indi-
cadors proposats. Alhora, cal indicar que l’alternativa escollida en la fase 
d’avanç de Pla va ser la 1, no l’alternativa 2. 
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 Cal assenyalar l’existència de risc d’inundació en més àmbits que els PMU-2 i 
PMU-3, d’acord amb les fitxes normatives del POUM (PAU-1, PAU-2 i PMU-4). 

 Cal precisar que l’Estudi no estima l’indicador de percentatge d’ocupació del sòl 
no urbanitzable, sinó el % de superfície municipal classificada en aquest règim 
del sòl. 

 Cal concretar la tendència desitjada dels indicadors de l’apartat de seguiment 
del Pla. 

Per altra banda, pel que fa al Document Resum, l’informe proposta diu que caldrà 
completar el seu Annex, als efectes de valorar el grau d’incorporació del conjunt 
de determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada del Do-
cument d’Abast. Així mateix, caldrà verificar la forma d’incorporació de les consi-
deracions dels informes sectorials sobre la seva aprovació inicial, tot concretant 
els apartats, articles de la normativa, fitxes o plànols on es recullen, així com refe-
renciar l’informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

Conclusions i proposta de resolució: 

El POUM de Copons incorpora les prescripcions de la DAE. Concretament, i seguint 
els mateixos punts anteriors: 

a) No correspon proposta de resolució pel PEU-5. Paintball ni pel PEU-2 L’Hort d’en 
Sala, atès que el POUM ja no incorpora aquests àmbits de pla especial. 

b) Es redueix la secció màxima dels camins previstos en el PEU-4. Façana de Po-
nent (ara PEU-2) a 3 metres d’amplada, prenent com a referència l’article 28.5 de 
la Normativa del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona, tal i com apunta la 
DAE. 

c) S’incorpora la referència normativa per a sòls potencialment contaminants a les 
fitxes normatives del PAU-1, PAU-2, PMU-3 i PMU-4.  

d) S’incorpora un nou article a la Normativa del POUM (art.137. Autosuficència ener-
gètica), determinant que les noves edificacions s’hauran d’ajustar a la definició 
d’edifici de consum d’energia gairebé nul, segons la normativa sectorial vigent. 

e) S’esmena la Normativa del POUM, d’acord amb les consideracions de l’informe 
proposta.  

f) Pel que fa als elements enrunats del Catàleg de masies Cal Remijot (M09) i Cal 
Tresó (M26), es mantenen dins del Catàleg però es redueixes els usos admesos, 
permetent només l’ús d’habitatge i l’ús d’activitats artesanals i/o artístiques. 

g) S’esmena l’Estudi ambiental estratègic i el Document resum, d’acord amb les con-
sideracions de l’informe proposta. 

 
Copons – Barcelona, setembre de 2021 
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CU: 5
Expedient:2016 / 062050 / N

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, en la sessió de 2 de juny de 2021, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent :

L’Ajuntament de  Copons ha tramés el Pla d’ordenació urbanística municipal, per tal que 
s’emeti l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es preveu sotmetre a 
aprovació provisional a l’empara del previst  a l’article 86 bis i  a  la disposició transitòria 
divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Vist  l’informe  dels  serveis  tècnics,  els  apartats  valoratius  del  qual  es  reprodueixen  a 
continuació:

0. Objecte de l’informe

El pla d’ordenació urbanística municipal

I. Tramitació de l’expedient

1. Tramitació municipal

Programa de participació ciutadana: 28/09/2016
Avanç: 28/09/2016
Aprovació inicial: 07/03/2019

Redactor: Jordi Romero Sabí, Marta Bosch Casas, Guillem Gascón Picallo i Joana Solsona 
Bernadas,  arquitectes  de  AAUP Arquitectes  S.L.P  i  Laura  Camprubí  Trebal  i  Gemma 
Tolosa, ambientologues d’El Risell.
Col·laboradors:  Maurici  Anglarill  Pérez,  advocat  urbanista,  Francesc  Baró  Porras, 
ambientòleg i Anna Torrella Reñé, economista. 

2. Documentació

El document incorpora la següent documentació:

•Memòria de la informació i memòria de l’ordenació.
•Plànols d’informació i plànols d’ordenació.
•Document resum de l’avaluació ambiental estratègica del POUM.
•Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
•Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (inclòs 
al títol IX de la normativa del POUM i a l’annex II de la normativa, que recull les 
fitxes del Catàleg).
•Documents  annexes:  Agenda,  avaluació  econòmica  i  financera,  i  informe  de 
sostenibilitat econòmica, Estudi d’inundabilitat, Estudi per a la identificació de riscos 

1 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Cristina Garcia Perera
08/06/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0CXQE6U0PP44OHIUA3ZY14MODS1ZDD9A*
0CXQE6U0PP44OHIUA3ZY14MODS1ZDD9A

Data creació còpia:
09/06/2021 07:43:23

Data caducitat còpia:
09/06/2024 00:00:00

Pàgina 2 de 46

SCUD/O0381/2016 / 062050 / N/3870209

geològics  a  Copons  i  Conveni  entre  l’Ajuntament  i  els  propietaris  de  la  zona 
industrial de Copons.

El  POUM de Copons únicament distingeix entre sòl  urbà i  sòl  no urbanitzable,  fet  que 
comporta la reducció dels documents mínims que exigeix el  TRLU. En aquest sentit  el 
document no ha incorporat la memòria social. Tanmateix la memòria d’informació inclou 
l’anàlisi de la població i del parc d’habitatges. 

El POUM incorpora un pre-catàleg del patrimoni de béns a protegir, inclòs a l’article 216, 
preveient que sigui desenvolupat per la via d’un Pla especial urbanístic, tal com preveu la 
Disposició transitòria primera de la normativa.

II. Context

3. Esquema municipal

Copons pertany a la comarca de l’Anoia. Està situat a la part més nord-occidental de la 
comarca. Limita al  Nord, amb Veciana i Prats de Rei; a l’Est, amb Rubió; al  Sud, amb 
Jorba; i a l’Oest, amb Sant Guim de Freixenet, que pertany a la comarca de la Segarra. El 
terme de Copons comprèn la vila de Copons, cap del municipi, els petits nuclis rurals de 
Viladasses, a ponent, de Sant Pere de Copons, al nord-est i de la Roquera, just al nord de 
nucli urbà de Copons.

El  municipi  forma  part  del  sistema  urbà  de  l’Anoia  oest,  que  comprèn  els  següents 
municipis: Argençola, Bellprat, Castellfollit de Riubregós, Copons, la Llacuna, Montmaneu, 
Pujalt,  Rubió,  Sant  Martí  de  Tous,  Sant  Martí  Sesgueioles,  Santa  Maria  de  Miralles  i 
Veciana.

El terme municipal té una extensió total de 21,53 km2 i la població a l’any 2016 és de 300 
habitants. Limita al nord amb Veciana, a llevant amb Rubió, a sud amb Jorba i Veciana, i a 
ponent amb Sant Guim de Freixenet.

En el context territorial és important tenir en compte la gran centralitat i influència que sosté 
el  municipi  d’Igualada  en  tot  l’àmbit  de  la  Conca  d’Òdena.  Topogràficament,  el  terme 
municipal és molt accidentat. Els punts més alts se situen a les serres de Rubió (681 m) i 
dels Vinyals (661 m), mentre que les terres més baixes són les vinculades a la riera de 
Veciana i la riera de Santa Pere, les quals formen l’aigua barreig de la capçalera del riu 
Anoia. Aquests cursos fluvials comuniquen els altiplans de Calaf (700 m) amb la sortida 
cap a la Conca d’Òdena (400 m).

Pel que fa a la xarxa de comunicacions i a la mobilitat, fora del terme municipal, a tocar de 
límit sud transcorre l’autovia A-2 i la N-II. Ja dins el nucli de Copons, resseguint l’antic camí 
ral de Calaf a Igualada, transcorre la carretera comarcal d’Igualada a Tremp, C-1412, que 
neix des de la N-II a l’alçada de Jorba i comunica amb l’Eix transversal C-25 a l’alçada de 
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Calaf. D’un trencall de la C-1412 a l’alçada de nucli de Copons, neix la carretera BV-1005, 
que comunica Copons amb Veciana.

En quant a la morfologia urbana, a Copons existeixen tres àmbits que podem definir com 
urbans.  El  nucli  de  Copons,  se  situa  en  un  pla  inclinat,  en  la  part   central  del  terme 
municipal i just al nord de la confluència de les riera de Sant Pere i la riera de Veciana. 
Així, el nucli  queda delimitat a llevant per la riera de Sant Pere i a ponent per la riera de 
Veciana. Al nord transcorre la BV-1005 en direcció Veciana. A ponent transcorre la C-1412. 
L’accés al nucli de Copons es pot fer per dos punts de la carretera C-1412, un situat al 
nord i l’altre al sud del nucli. Dita carretera és l’arteria principal i enllaça amb la carretera N-
II a l’alçada de Jorba i amb l’Eix Transversal, C-25, a l’alçada de Calaf. 

El nucli de Copons és d’origen medieval. La tipologia majoritària és l’edificació alineada a 
carrer entre parets mitgeres, amb una alçada d’entre pb+2 / pb+3. Destaca la plaça Ramon 
Godó, semitancada i porticada, que constitueix l’espai públic principal del poble juntament 
amb l’espai a l’entorn de l’església. Bona part dels edificis del nucli estan restaurats i en 
bon estat. 

Per altra banda, se situa el  petit  agregat de la Roquera, situat molt  proper al  nucli  de 
Copons,  al  nord  del  mateix.  Està  constituït  per  mitja  dotzena  de  cases  unifamiliars 
agrupades  en  línia  al  carrer  que  comunica  amb  l’antic  camí  ral  cap  a  Calaf,  i  que 
actualment dóna accés al cementiri. L’accés des d’un camí que neix de la BV-1005.

Per últim, tenim el petit agregat de Sant Pere de Copons (o de Comalats), que se situa molt 
més a nord i a llevant de la C-1412. Aquesta es tracta d’una ordenació històrica irregular 
formada a l’entorn de l’esglèsia, amb referències des del segle X.

En relació als equipaments,  el  municipi  disposa d’equipaments suficients per les seves 
dimensions, disposant d’un centre cívic multifuncional, una piscina, una pista poliesportiva i 
un camp de futbol, entre d’altres.

Pel que fa als espais oberts, el sòl no urbanitzable representa el 99% de la superfície del 
terme municipal,  amb un  total  de  1.853  ha.  En  relació  a  les  cobertes  de  sòl,  el  35% 
correspon a massa boscosa, el 35% a sòl agrícoles i un 25% a matollars. La tendència dels 
darrers anys és l’augment de la superfície de bosc envers la superfície agrícola. Destaca el 
valor ambiental de les dues rieres i el seus entorn. L’agricultura es destina a camps de 
secà. La ramaderia es present amb tres granges porcines, una d’oví i cabrum i una granja 
d’aus. A la vora de la Roquera se situa un construcció industrial inactiva, l’antiga fàbrica de 
ciment.  També  existeix  un  centre  d’hípica  i  les  instal·lacions  d’un  circ  permanent. 
Destaquen els recorreguts utilitzats per a l’esport i el lleure sobre els camins existents.

4. Dinàmiques de població

1. Àmbit territorial
En  els  darrers  30  anys,  el  sistema  urbà  de  l’Anoia  Oest  ha  experimentat  un  lleuger 
creixement de població, passant dels 3.900 habitants l'any 1986 fins als 4.106 habitants 
l’any 2015, representant un creixement absolut del 5%. Fer constar que des de l’any 2010 
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fins l’any 2015 existeix un tendència de decreixement del sistema urbà, passant dels 4.254 
als 4.106 habitants en aquest període, representant un creixement del -3,6%.

2. Municipal
En els darrers 30 anys, el municipi de Copons ha mantingut pràcticament la seva població. 
L’any 1986 la població era de 309 habitants mentre que l’any 2016 és de 300 habitants. Pel 
que fa als darrers 5 anys, es constata una lleugera tendència de decreixement, passant la 
població de 320 als actuals 300 habitants, representat un creixement del -6%, i seguint 
també la tendència del sistema urbà del que forma part.

Segons el document, existeixen actualment a Copons 171 habitatges. D’aquests, 124 són 
llars o habitatges principals  (73%), 40 habitatges són secundaris o de segons residència 
(24%) i s’estima un residual de 7 habitatges que són buits (3%).

En comparació amb la comarca de l’Anoia, el municipi de Copons té un percentatge similar 
de llars (73%), però té un percentatge superior d’habitatges de segona residència (24% 
enfront el 10% a la comarca de l’Anoia).

Les llars unipersonals són el 29% del total. La dimensió mitjana actual de la llar és de 2,42 
habitants/habitatge, tenint en compte que la població l’any 2016 és de 300 habitants.

5. Dinàmiques econòmiques

1. Àmbit territorial
Segons l’Idescat, les persones en actiu i ocupades a la comarca de l’Anoia treballen als 
diferents sectors segons els següents percentatges: és predominant el sector serveis, amb 
un percentatge  del  62%,  seguit  de  la  indústria,  amb un 29%. El  tercer  lloc  l’ocupa la 
construcció, amb el 7% i, en darrer lloc, el sector primari, que representa prop del 2%. 
L’atur a la comarca l’any 2014 és del 22% de la població activa.

2. Municipal
Copons presenta un taxa de població activa de 49%, inferior a la de la comarca. Té gairebé 
el mateix nombre d’autònoms que d’assalariats i predominen a igual proporció l’ocupació 
en els sector industrial i de serveis.

L’atur a nivell municipal se situa en el 12%, inferior a l’índex d’atur registrat a la comarca 
(22%) i de la província de Barcelona (17%). El nivell  de renda familiar bruta disponible 
(RBFD) és de 15.705 € per habitant, superior a la mitjana de l’Anoia (11.676 €) i a la de la 
província de Barcelona (11.966 €).

L’activitat econòmica de Copons és reduïda, d’acord amb la seva mida. El cens d’activitats 
recull 6 explotacions ramaderes, una hípica, un paintball i un circ. A l’interior del casc urbà 
es localitzen un escorxador, una fusteria, un taller de reparació de l’automòbil i un taller de 
brodats de punt. Com activitats terciàries, únicament existeixen una fleca, una botiga de 
queviures i el bar de la piscina municipal.
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La memòria destaca la continua tendència de tancament d’activitats comercials i el fet que 
no existeix cap establiment de turisme rural ni cap restaurant tot i el potencial patrimonial i 
natural  elevat  del  que  disposa  el  municipi.  La  manca  d’activitat  econòmica  local  i  la 
dificultat  per  generar  ocupació  provoquen  la  fuita  de  força  de  treball  cap  a  d’altres 
municipis. Com a conseqüència, la gran part de la població activa del municipi treballa fora 
del mateix.

En relació  al  sòl  industrial,  cal  destacar  que no s’ha desenvolupat  el  sector  de sòl  no 
urbanitzable industrial previst al sud del nucli urbà, així com tampoc s’ha desenvolupat cap 
de les tres unitats d’actuació en sòl urbà no consolidat: UA 10a, UA 10b i UA 10c.

6. Dinàmiques urbanístiques

6.1. Àmbit territorial

6.1.1. El  Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16 de 
setembre  de  2008  i  publicat  al  DOGC  núm.  5241,  el  22  d'octubre  de  2008.  Aquest 
document determina, respecte al municipi de Copons, el següent:

SISTEMA D’ESPAIS OBERTS

El Pla territorial classifica la major part del terme municipal dins la categoria de sòl de 
protecció especial.  Únicament es classifiquen dins la categoria de sòl de protecció 
preventiva els àmbits més propers al  nucli  urbà així  com alguns àmbits a l’extrem 
ponent  del  terme municipal.  Com a  sòl  de  protecció  territorial  d’interès  agrari  i/o 
paisatgístic es classifiquen els àmbits a l’entorn de la riera de Veciana, ja al sud de 
nucli urbà. No s’identifica dins el terme cap espai PEIN ni Xarxa Natura 2000.

SISTEMA D’ASSENTAMENTS

El Pla territorial determina pel nucli urbà Copons l’estratègia de creixement moderat. 
D’acord  amb  el  què  estableix  l’article  3.7  de  les  Normes  d’ordenació  territorial, 
l’estratègia de creixement moderat correspon a una extensió urbana admissible de 
l’ordre  del  30%  de  la  superfície  de  l’àrea  urbana  consolidada  en  el  moment  de 
l’aprovació definitiva del Pla territorial. Per altra banda s’identifiquen tant el petit nucli 
de la Roquera com el nucli  de Sant Pere de Copons amb l’estratègia de millora i 
compleció.

SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES

El  Pla territorial  no preveu cap nova determinació  concreta dins l’àmbit  del  terme 
municipal de Copons. El tram més proper de la reserva de sòl per l’Eix Transversal 
Ferroviari  transcorre  per  Jorba,  municipi  limítrof  al  sud,  sense  afectar  el  terme 
municipal de Copons.

6.1.2.  El  Catàleg  del  Paisatge  de  les  Comarques  Centrals,  aprovat  definitivament  pel 
conseller de Territori i Sostenibilitat el 29 de juliol de 2016 i publicat al DOGC el 5 d’agost 
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de 2016 identifica el  terme municipal  de Copons, part  dins la Unitat  de Paisatge de la 
Conca d’Òdena (tota la part sud del terme incloent el nucli de Copons) i part dins la Unitat 
de Paisatge dels Costers de la Segarra (franja nord i ponent del terme municipal). 

Com a propostes de criteris i accions a destacar hi hauria: 
- Mantenir  l’estructura agrícola  tradicional  de secà, amb bancals continguts per 

marges  de  pedra  seca,  herència  d’antigues  vinyes,  sovint  amb fruiters  a  les 
vores, com els ametllers.

- Protegir  els  amplis  horitzons  visuals  d’aquests  paisatge  agrari  de  secà  de 
qualsevol element que els pugui distorsionar.

- Gestionar adequadament els boscos naturals residuals de roureda seca i alzinars 
i  deixar  que les pinedes secundàries minvin per tal  de potenciar la vegetació 
natural i reduir el risc d’incendi forestal.

- Potenciar i mantenir les reduïdes zones d’horta al voltant de les poblacions i dels 
cursos dels rius. Garantir una correcta inserció en el lloc i evitar l’ús de materials 
impropis i poc harmònics amb l’entorn en les casetes d’eines, les tanques i altres 
instal·lacions. La guia d’integració paisatgística dels horts urbans i periurbans, 
editada  per  l’anterior  Direcció  General  d’Arquitectura  i  Paisatge  de  l’actual 
Departament de Territori i Sostenibilitat, proporciona criteris i mesures per a una 
ordenació adequada d’aquests elements.

- Afavorir  el  manteniment  i  nova  plantació  d’arbres  fruiters  a  les  vores  dels 
marges  per  mantenir l’estructura del mosaic agrícola de secà que configura la 
unitat, de gran valor estètic.

- Mantenir i millorar la xarxa viària secundària que comunica els petits nuclis i les 
masies aïllades.

- Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i  de miradors accessibles a peu, 
amb bicicleta o amb vehicle, on la percepció i interacció amb el paisatge és més 
àmplia  i  suggerent.  Aquesta  xarxa  inclou  l’itinerari  motoritzat  de  la  C-1412a, 
carretera de Jorba a Calaf.

6.2. Àmbit Municipal

6.2.1. Planejament urbanístic vigent

El  planejament  urbanístic  vigent  són les  Normes Subsidiàries  de  planejament  (NNSS), 
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de 
juny de 1995 i publicades al DOGC en data 26 de juny de 1996. 

Segons  consulta  al  Registre  de  planejament  urbanístic  de  Catalunya,  són  vigents  els 
següents planejaments derivats:

a) De caràcter industrial
- Pla  especial  urbanístic  de  la  unitat  d’actuació  industrial  UA  10a,  publicat  al 

DOGC en data 15 de desembre de 2006. No s’ha executat i no s’han cedit ni 
urbanitzat els sistemes previstos.

b) De caràcter residencial
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- Pla especial urbanístic de la unitat d’actuació industrial UA 9a El Castell, publicat 
al DOGC en data 6 de març de 2008. No s’ha desenvolupat.

c) Altres
- Pla especial d’infraestructures per a la instal·lació del parc eòlic Turó del Magre, 

publicat al DOGC en data 21 de maig de 2008.

- Pla especial urbanístic per a l’activitat de circ a les feixes de Tot Circ, publicat al 
DOGC en data 22 d’abril de 2009.

Altrament s’han aprovat les següents modificacions puntuals:

- Modificació puntual de NNSS a l’entorn de l’església, publicada al DOGC el 25 
de gener de 2005. Ordenació de l’entorn de l’església, qualificació de sòl de zona 
verda i ordenació dels sòls qualificats d’equipament, en previsió d’edificar-hi una 
sala polivalent.

- Modificació puntual de NNSS a l’àmbit de la UA 9a El Castell, publicada al DOGC 
el 22 de gener de 2007. Petita ampliació de l’àmbit vigent per incorporar el solar 
d’una antiga casa enderrocada. 

- Modificació puntual de NNSS al nucli urbà de Sant Pere de Comalats, publicada 
al  DOGC  el  6  de  març  de  2007.  Es  defineixen  els  àmbits  de  protecció  de 
l’església  de  Sant  Pere  i  es  modifiquen  els  possibles  nous  creixements 
residencials, delimitant dos polígons d’actuació. 

- Modificació  puntual  de  NNSS a l’àmbit  del  paratge  de Can Bel,  publicada al 
DOGC el 15 de maig de 2008. Afecta SNU i consisteix en un canvi de qualificació 
de clau forestal a la clau agrícola per a possibilitar la instal·lació d’un centre hípic, 
un centre d’etiologia canina, un habitatge i altres construccions necessàries. 

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

- Modificació puntual de NNSS a l’àmbit del paratge del Clot de la Guinardera, 
publicada al DOGC el 22 de juliol de 2008. Es canvia la qualificació de diverses 
finques situades en SNU de la clau Forestal a la clau agrícola, d’acord amb la 
realitat física dels terrenys. 

Cal destacar la modificació puntual de NNSS a l’àmbit del sector urbanitzable residencial 
Horta d’en Sala i l’àmbit de la Riera Gran. Dita modificació va classificar l’àmbit de la vigent 
UAr9b, Riera Gran com a sòl urbanitzable i com a peça discontinua on obtenir les cessions 
d’equipament i zones verdes del sector de sòl urbanitzable residencial SAU 11r (Horts d’en 
Sala) ja previst a llevant del nucli, pel qual es va incrementar la densitat d’habitatge previst 
inicialment.
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El planejament vigent preveu 7 àmbits de polígons d’actuació urbanística, dels quals dos, 
un residencial i un industrial, compten amb planejament derivat aprovat. També preveu 2 
sectors de sòl urbanitzable delimitat, un residencial i un industrial.

a) Sòl urbà no consolidat
Unitat  d’actuació  UAr.9a,  El  Castell,  d’ús  residencial,  que  compta  amb  Pla  especial  
aprovat: 

Àmbit 3.505,91m2
Sòls de cessió 1.947,03m2 (749,5m2 espais lliures, 1.197,53m2 vialitat), 
Edificabilitat 0,60m2st/m2sòl i 2.100,43m2 de sostre 
Densitat 43hab/ha i 15 habitatges

Unitat d’actuació UAr.9c La Pallissa, d’ús residencial:
Àmbit 1.700m2
Sòls de cessió 1.000m2 espasi lliures
Edificabilitat 0,50m2st/m2sòl i 850m2 de sostre 
Tipologia: unifamiliar en filera alineada a vial

Unitat d’actuació UAi.10a, d’ús industrial, que compta amb Pla especial aprovat:
Àmbit 10.592,5m2
Sòls  de  cessió  4.460m2  (1.692,2m2  equipaments,  1.044,5m2  espais  lliures,  
1.723,3m2 vialitat)
Sòl privat 6.132m2
Condicions d’edificació: ocupació segons alineacions, PB+Ppis, entre mitgeres
Condicions  d’ús:  industrial,  magatzem,  habitatge  unifamiliar  en  Ppis,  estació  de 
servei i garatge

Unitat d’actuació UAi.10b, d’us industrial
Àmbit 2.500m2
Sòls de cessió 1.250m2 espais lliures i vialitat
Sòl privat 1.250m2 (50% àmbit)
Condicions d’edificació: ocupació 90%, PB+18,6% planta pis, entre mitgeres
Condicions  d’ús:  industrial,  magatzem,  habitatge  unifamiliar  en  Ppis,  estació  de 
servei i garatge

Unitat d’actuació UAi.10c, d’us industrial
Àmbit 3.600m2
Sòls de cessió 2.160m2 de vialitat i infraestructures tècniques
Sòl privat 1.440m2 (40 %àmbit) 
Condicions d’edificació: ocupació segons alineacions, PB+planta pis, entre mitgeres
Condicions  d’ús:  industrial,  magatzem,  habitatge  unifamiliar  en  Ppis,  estació  de 
servei i garatge

Polígon d’actuació 1 (Sant Pere de Copons), d’ús residencial
Àmbit 1.302,26m2
Sòls de cessió 495,56m2 Infraestructures tècniques
Edificabilitat: 567,18m2st
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5 habitatges
Tipologia: unifamiliar volumetria específica
Usos: habitatge unifamiliar, comercial en PB, turisme rural, socio-cultural, industrial

Polígon d’actuació 2 (Sant Pere de Copons), d’ús residencial
Àmbit 682,56m2
Sòls de cessió 191m2 de vialitat
Edificabilitat 376,16m2 de sostre 
3 habitatges
Tipologia: unifamiliar volumetria específica
Usos: habitatge unifamiliar, comercial en PB, turisme rural, socio-cultural, industrial

b) Sòl urbanitzable delimitat

Pla parcial  11r Sector discontinu L’hort  d’en Sala i  Riera Gran, d’ús  residencial  (inclou  
l’antiga UAr.9b Riera Gran dels NNSS i l’antic PP.11r a l’hort d’en Sala)

Àmbit 30.450m2
Sòls de cessió 14.960m2 (6.085m2 espais lliures, 5.475m2 equipament, 3.400m2 
vialitat)
Edificabilitat 0,50m2st/m2sòl i 15.225m2 de sostre 
Densitat 45hab/ha i 137 habitatges
Tipologia: plurifamiliar i unifamiliar en filera
HPO: 20% sostre

Pla parcial 11i Zona de desenvolupament industrial
Àmbit 18.200m2
Sòls de cessió 2.000m2 equipament i 5.200m2 vialitat
Sòl privat 10.920m2: 
Condicions d’edificació: ocupació 50%, parcel·la 1.000m2, PB+40%Ppis
Condicions d’ús: industrial, hoteler i equipament

Cal destacar que no s’ha desenvolupat cap dels sectors ni polígons previstos.

Respecte el sòl urbà, el planejament vigent estableix la següent zonificació:

• Casc antic (clau 7) 
• Csc antic. Conservació de l’edificació (clau 7a)
• Casc antic. Garatge aliniat a la carretera (clau 7g)
• Verd privat protegit (clau 8)
• Indústria urbana (clau 12)

Respecte el sòl no urbanitzable, el planejament vigent estableix la següent zonificació:

• Rústic de Valor agrícola (clau 21)
• Horts familiars (clau 21h)
• Àrea forestal (clau 22)
• Sòl de protecció natural, paisatgística i patrimonial (clau 23)
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• Sòl lliure permanent (clau 24), sòls de protecció i servitud de vialitat, lleres públiques i 
línies elèctriques.

En relació al sòl no urbanitzable, destaca que Copons disposa d’un catàleg de camins que 
identifica 31 camins de 47,36km de longitud, els quals uneixen els diferents nuclis i les 
edificacions rurals del terme, formant una malla que articula el territori. Hi ha alguns camins 
que consten a l’inventari  del  patrimoni:  el  camí de Sant Pere a Rubió,  el  camí de Cal 
Manset i el camí ral de Calaf o camí de la Serra.  

6.3. Quadres de dades del planejament vigent:

a) Règim urbanístic del sòl

  Superfície Ha %  Superfície Ha %

       

SÒL URBÀ  11,15 0,6% SUC 10,68 95,7%

       

    SNC 0,48 4,3%

       

SÒL URBANITZABLE  5,11 0,3% SUD 5,11 100,0%

       

    SND 0,00 0,0%

SÒL NO URBANITZABLE  1.853,39 99,1%

TOTAL  1.869,66 100,0%

b) Potencial de nous habitatges segons el planejament vigent

El planejament vigent preveu un potencial total en sectors i  polígons d’actuació de 167 
habitatges  nous,  sense  que  se  n’hagi  construït  cap.  Cal  tenir  present  que  el  parc 
d’habitatge total existent actualment en el conjunt dels nuclis és de 185 habitatges (171 a 
Copons, 6 a la Roquera i 8 a Sant Pere), per tant, el planejament vigent té un potencial de 
nou habitatge per duplicar el parc actual. En aquest potencial no s’ha tingut en compte els 
habitatges buits o els habitatges de segona residència que podrien esdevenir primera, si bé 
es tracta d’una xifra poc rellevant. 

Segons la memòria del POUM les Normes subsidiàries vigents poden assumir una nova 
població de fins a 330 habitants en el sòl urbà existent, més 56 habitants en el sòl urbà 
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delimitat en unitats de gestió (ràtio de 1,53 persones per habitatge) i 257 habitants en el sòl 
urbanitzable (ràtio d’1,87 persones per habitatge). 

Aquestes  xifres  representen  que  el  desenvolupament  de  les  NNSS  vigents  permeten 
passar  d’una  població  actual  de  330  habitants  (any  2015),  a  643  habitants,  amb  un 
increment de 313 habitants (+205% d’increment absolut).

III. Desenvolupament urbanístic sostenible

7. Extensió urbana màxima

La  memòria  aporta  el  càlcul  de  l’extensió  urbana  admissible  segons  l’estratègia  de 
creixement moderat que assenyala el Pla territorial pel nucli de Copons. De conformitat 
amb l’article 3.7 de les Normes d’ordenació territorial, aquesta estratègia determina una 
extensió màxima de l’àrea urbana existent de l’ordre del 30% a la vegada que cal aplicar 
un factor corrector pels nucli de petita dimensió.

En aquest  sentit,  cal  comptabilitzar com a àrea urbana existent (A) tots  els sòl  urbans 
consolidats o urbanitzats. La memòria determina l’àrea urbana existent (A) en 7,36 ha, un 
cop excloses les àrees de sòl urbà i urbanitzable no desenvolupats, de la que en resulta 
una extensió urbana màxima  admissible (E) de 4,48 ha. 

8. Dinàmica d’edificació

El total de nous habitatges construïts entre els anys 1999 i 2010 és de 5 habitatges. Entre 
els anys 2011 i 2014 es varen construir 2 nous habitatges. Per tant,  el  ritme anual de 
construcció de nous habitatge resulta inferior a la unitat per tot el període 1999-2014.

Per altra banda cal tenir present que en el context de la comarca de l’Anoia l’estoc d’obra 
nova se situa en 17,9 habitatges per cada 1000 habitants, el qual se situa molt per sobre 
de la mitjana catalana (10,5).

En relació a la compravenda d’habitatge, segueix la tònica d’estacament, on el  període 
2004-2007 se’n van registrar només 5 transaccions, mentre que pel període 2008-2015, 
se’n va produir únicament 1 transacció.

En  relació  al  parc  d’habitatge,  segons  la  memòria,  aquest  se  situa  en  171  unitats. 
D’aquests, 124 són llars o habitatges principals  (73%), 40 habitatges són secundaris o de 
segons residència (24%) i s’estima un residual de 7 habitatges buits (3%).

La proposta de POUM aprovat inicialment situa les previsions de nous habitatge en 58 
unitats  en el  desenvolupament  dels  diferents  àmbits  en  sòl  urbà  no  consolidat,  el  que 
suposaria un ritme de construcció anual d’uns 3 nous habitatges anuals durant  els propers 
18 anys, índex força per sobre del ritme constructiu dels darrers 18 anys, el qual no arriba 
a la unitat.
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En relació a les llicències d’obres, la memòria fa constar que en els darrers anys el gruix de 
llicència d’obres ha tingut per objecte obres menors de reforma d’habitatges.

9. Capacitat d’acollida del sistema urbà

Sostre Residencial:

D’acord amb les dades proporcionades per l’Observatori  del  Territori,  a Copons resten 
pendents de desenvolupar en els diferents sectors i polígons residencials un potencial de 
167 habitatges a construir, dels que no s’ha executat cap. 

En comparació, al sistema urbà de l’Anoia Oest s’han construït 432 habitatges restant un 
potencial pendent de construir de 1.001 habitatges. Això representa que s’ha executat el 
30,3% del sòl residencial previst i que resta per desenvolupar el 69,7% restant. El sòl brut 
residencial no desenvolupat ascendeix a 51,24 ha.

Sostre per a Activitat econòmica:

Pel que fa al municipi, es constata que no s’ha desenvolupat cap sector de sòl industrial 
previst corresponent a les Unitat d’actuació 10a, 10b i 10c i al sector de sòl urbanitzable 
industrial previst al sud del nucli. Per tant resten per desenvolupar 1,97ha de sòl industrial, 
equivalents a 15.407 m2 de sostre per a activitat.

En comparació  amb el  sistema urbà de l’Anoia Oest,  s’han desenvolupat  un 3,6% del 
sostre industrial  potencial, en concret 8.175 m², mentre que resten per desenvolupar el 
restant 96,4% de sostre previst i quantificat en 217.815 m². 

10. Eficiència

El POUM que s’ha de sotmetre a aprovació provisional determina una superfície de sòl brut 
destinat a ús residencial en sòl urbà no consolidat de 1,48 ha on es preveu un potencial de 
58 habitatges. Aquestes dades suposen una densitat d’habitatge bruta mitjana sobre el 40 
habitatges/ha.

IV. Planejament a tràmit

11. Estratègies principals

De l’anàlisi efectuat el document determina les següents problemàtiques:

- Pèrdua de població i  manca de capacitat  per atraure’n nova, motivada per la 
reducció del flux migratori i per la marxa dels joves. 

- Habitatge disponible però envellit i en mal estat. Poca oferta de lloguer.
- La  gestió  urbanística  dels  creixements  residencials  previstos  sobrepassen  la 

capacitat inversora privada alhora que representen un creixement no sostenible 
que sobrepassa qualsevol previsió de creixement de població.

- El transport públic és escàs i de poca freqüència.

12 
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- Pèrdua progressiva de sòl de conreu envers el sòl forestal.
- Escassa oferta d’establiments d’alimentació i serveis bàsic i manca de llocs de 

treball que absorbeixi la força de treball local.

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

- Preservar  un  entorn  de  qualitat  .  Mantenir  les  zones  de  protecció  de  la 
biodiversitat i el patrimoni natural fent-les compatibles amb les activitats en el sòl 
lliure que ho puguin ser. Fomentar les activitats agrícoles i ramaderes. Posar en 
valor els espais fluvials i d’interès natural.

- Creixement sostenible  . No ocupar més sòl per a edificacions residencials més 
enllà de l’estrictament necessari.

- Revertir l’envelliment de la població  . Millorar les condicions i l’atractiu residencial 
per evitar la marxa de la població jove i revertir la tendència de decreixement. 
Definir un pla d’actuació per incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preu 
assequible. Fomentar la recuperació i rehabilitació del parc d’habitatge existent.

- Dinamitzar  l’economia  i  fomentar  el  desenvolupament  de  noves  activitats  . 
Revisar  l’actual  regulació  d’usos  i  activitats  tant  en  sòl  urbà  com en  sòl  no 
urbanitzable. Fomentar noves activitats vinculades a la qualitat de l’entorn que 
puguin generar ocupació. Aprofitar el potencial turístic, la recuperació d’oficis i 
d’establiments d’alimentació, restauració i serveis bàsics. Buscar nous usos pels 
edificis en desús com la fàbrica tèxtil de carrer Raval, la fàbrica de ciment i el 
restaurant situat a la vora de la riera.

- Mantenir  la  tipologia  residencial  .  Mantenir  l’estructura de casc antic  del  segle 
XVIII de preferència dels vianants als carrers i d’habitatges entre mitgeres, que 
coexisteixen amb zones d’horts al  voltant del nucli  i  que configuren un model 
saludable i amb elevat atractiu a preservar. Estendre aquest model per als nous 
creixements possibilitant la creació de noves àrees d’horticultura de lleure per 
atraure joves. Mantenir els espais viaris lliures de vehicles aparcats.

- Mantenir i valoritzar el patrimoni  . Facilitar la rehabilitació urbanística del nucli i 
potenciar els valors històrics, urbanístics i ambientals per millorar la qualitat de 
vida dels residents, el potencial turístic i, conseqüentment, el desenvolupament 
econòmic. 

- Fomentar  la  millora  dels  equipaments  i  serveis.   Garantir  la  millora  dels 
equipaments (escola, camp de futbol,...) i aprofitar el rol aglutinador d’aquests. 
Rehabilitar  l’edifici  de l’antiga rectoria per a l’escola.  Facilitar  l’adequació dels 
establiments tancats per a la recuperació d’oficis i de llocs de treball. Afavorir la 
millora de l’atractiu residencial del poble. Millorar el transport públic de viatgers 
entre Copons i Calaf.

12. Descripció de la proposta

Estructura de comunicacions a nivell urbà

A  nivell  de  comunicacions  destaca  l’aposta  del  Pla  per  consolidar  les  3  bosses 
d’aparcament existents:  a de Sant Magí,  la de Cal Reiet i  la de la Zona esportiva.  Als 
efectes de l’obtenció de la titularitat del sòl, s’ha inclòs l’aparcament de Cal Reiet, inserit en 
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la trama urbana del nucli, dins el sector de PMU Cal Reiet. La resta d’aparcaments es 
situen directament  vinculats  a  l’antiga  carretera  de  Ponts,  que limita  amb el  nucli,  als 
extrems sud i nord del nucli. 

Pel que fa a resta de xarxa viària, es proposen petites actuacions vinculades als àmbits de 
desenvolupament, que permetran completar la xarxa carrers i resoldre discontinuïtats, tot 
millorant l’accessibilitat dins el nucli: nou vial en forma d’anella al sector El Castell, nou vial 
per a vianants, de connexió entre l’àmbit de PMU de Cal Reiet i prolongació del Passatge 
de Joan Lluch i millora del camí per sota la carretera de Ponts, de connexió amb la zona 
esportiva, en el tram que està inclòs en el PAU-1 L’Escorxador.

Destaca respecte les NNSS, l’eliminació del vial perimetral paral·lel a la riera de Veciana 
vinculat al desenvolupament dels sectors al sud-oest del nucli, que establia el límit oest del 
nucli i que continuava fins al nou creixement industrial del sud. En aquest àmbit i a través 
de PAU o PMU, com s’ha explicat, el POUM opta per petites obertures de vial a l’interior 
del teixit.

Fora d’aquests àmbits el POUM planteja la consolidació i ampliació de l’actual camí que 
travessa sota la carretera de Ponts, i que permetrà dotar d’accés rodat als sòls industrials 
del sud del nucli, sense passar a través del teixit urbà.  Per sota d’aquest pont el camí va 
paral·lel a la Riera de Sant Pere i és afectat per la zona inundable i flux preferent i en el 
tram d’accés a la zona d’equipaments, té un pendent força elevat. 

Al nucli de Sant Pere, el desenvolupament del PAU 4, permetrà consolidar i urbanitzar un 
tram de carrer dins el nucli.

A nivell de SNU, el POUM identifica i qualifica la xarxa de camins rurals que estructuren els 
espais oberts i les masies i activitats del municipi. 

Sistema d’espais lliures urbans i equipaments

Tractant-se d’un petit nucli rural, on és preeminent la proximitat i disponibilitat d’espais del 
sòl no urbanitzable, les principals propostes en relació als espais lliures es concreten en el 
sòl  no urbanitzable.  Destaquen la delimitació  del  Pla  especial  del  parc agrari,  per a la 
preservació i promoció de l’àmbit d’hortes situat al nord-oest del nucli de Copons així com 
el Pla especial de la Façana Oest, que ha d’habilitar recorreguts per a vianants i bicicletes 
en paral·lel a la riera de Veciana de connexió amb l’espai d’horta. 

Dins  el  nucli  urbà  els  espais  lliures  s’obtenen  com  a  cessió  dels  petits  àmbits  de 
desenvolupament, destacant la zona sud del nucli, en que els espais lliures resultants del 
PMU-3, Naus del Sols-carrer i PAU-1, l’Escorxador, es situen al límit de la riera de Veciana, 
configurant el límit del sòl urbà. 

Respecte les NNSS vigents destaca el canvi en relació als objectius del PAU-3 La Pallissa, 
en que es qualificava l’espai de l’era de l’àmbit com a verd públic,  per a configurar un 
mirador respecte la riera de Veciana i una connexió des del nucli urbà amb aquesta. El 
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POUM preveu actualment la qualificació d’espai lliure privat, reservant això sí,  un espai 
viari per configurar l’accés entre el carrer Vilanova i l’aparcament de Cal Reiet.

Respecte  les  NNSS destaca  també  la  previsió  de  desenvolupar  sostre  residencial  en 
l’àmbit de Cal Reiet, on hi havia concentrades les cessions d’espais lliures i equipaments 
del pla parcial discontinu que incloïa l’àmbit de l’Hort d’en Sala, situats en un espai central 
del densificat teixit urbà. 

La  memòria  del  POUM  destaca  el  bon  nivell  de  serveis  municipals  pel  que  fa  a 
equipaments cultural i esportius, atesa la població i el fet que disposa d’una nova escola, la 
piscina i  un centre cívic,  a més d’un camp de futbol situat en sòl no urbanitzable. Des 
d’aquest  punt  de  vista  no  es  fan  propostes  destacables  pel  que  fa  a  preveure  nous 
equipaments. 

Únicament  assenyalar  que  es  qualifica  com  a  equipament  l’antiga  rectoria,  un  cop 
finalitzades les obres que han convertit l’edifici en la nova escola. També que s’obtindrà sòl 
per a equipaments als àmbits del PAU-2, Zona industrial nord.

Respecte  el  document  d’Avanç  destacar  que  el  POUM,  ha  descartat  la  proposta  de 
qualificar com a equipament l’edifici de l’antiga fàbrica, dins el nucli de Copons.

Àrees de compleció i transformació 

El  POUM elimina  les  previsions  de  les  NNSS vigents  de  nous  sectors  d’extensió,  de 
manera que no delimita àmbits de sòl urbanitzable i tots són de àmbits de compleció i de 
transformació en sòl urbà, molts dels quals ja provenen del planejament vigent.

Per  al  nucli  de  Copons,  el  POUM planteja  l’estratègia  de  compactació  del  nucli,  amb 
l’ocupació  dels  buits  que  han  anat  quedant  dins  la  trama  urbana  i  petits  àmbits  de 
transformació. Es proposa la compleció del nucli a l’oest, en l’àrea delimitada per la Riera 
de Veciana i al nord-est, en l’àmbit delimitat per l’antiga carretera de Ponts.

Pel que fa a l’ús industrial el POUM preveu la desclassificació del sòl urbanitzable previst a 
les NNSS, cenyint-lo a la zona consolidada actualment, si bé plantejant una certa ampliació 
cap al sud, en terrenys ocupats per unes naus ramaderes en desús. 

Al nucli de la Roquera la proposta del POUM passa per ajustar la delimitació del sòl urbà a 
aquell  sòl  que conté estrictament  el  conjunt  de cases existent.  Es  manté  l’edificabilitat 
actual i s’aposta per la conservació i millora del parc edificat actual. 

Al nucli de Sant Pere de Copons el POUM manté el petit creixement situat al sud-oest del 
nucli  urbà, el  qual fou delimitat per la Modificació puntual  de les NNSS de l’any 2006. 
Aposta també per la conservació i rehabilitació patrimonial del conjunt.

El POUM delimita 3 àmbits de Pla de millora urbana (PMU) situats al nucli de Copons i 4 
Polígons d’actuació urbanística (PAU), 3 dels quals al nucli de Copons i només un al nucli 
de  Sant  Pere.  Tots  són residencials  tret  d’un  PMU i  un  PAU que  són d’ús  industrial. 
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Aquests àmbits juguen un paper important pel que fa a la compleció de la xarxa viaria 
interna  del  nucli  i  per  a  l’obtenció  d’espais  lliures  de  límit  i  transició  amb  el  sòl  no 
urbanitzable. Són els següents:

PAU 01 – L’ESCORXADOR (nucli de Copons): àmbit d’ús residencial situat al sud del nucli 
urbà, on hi ha l’edifici  d’interès patrimonial  de l’antic escorxador. Es proposa rehabilitar 
l’edificació industrial per convertir-la en habitatges, enderrocant els volums recents sense 
valor, que no formen part de la volumetria principal. S’urbanitzarà un tram de vial al límit 
sud  com continuació del carrer Vilanova, que permetrà la connexió per a vianants entre el 
nucli urbà i la zona esportiva i la parada de bus del municipi, situats a la banda est de 
l’antiga  carretera  de  Ponts.  Es  proposa la  reserva  d’una peça d’espai  lliure  al  sud de 
l’àmbit, per a configurar a transició amb el SNU. L’àmbit és parcialment inundable.

PAU 02 –  ZONA INDUSTRIAL NORD  (nucli  de  Copons):  àmbit  d’ús  industrial  que es 
correspon a l’anterior unitat d’actuació industrial UAi.10 de les NNSS, situada a l’entorn de 
l’edificació industrial  existent.  En aquest cas es redueix l’àmbit i  el  sòl  que es qualifica 
d’industrial  respecte les NNSS, deixant  aquell  necessari  per conservar  i  per formalitzar 
l’ampliació  de la  nau existent.  Una part  d’aquesta  edificació  es qualifica d’equipament. 
Aquest àmbit es situa adjacent al límit nord del PMU-4 Zona industrial sud. 

PAU 03 – LA PALLISSA (nucli de Copons): àmbit residencial situat al límit oest del nucli. 
Compren les ruïnes de l’edificació coneguda com La Pallissa i  l’esplanada de l’era.  Es 
correspon a la unitat d’actuació residencial UAr.9c del planejament vigent i es situa al sud 
de l’aparcament,  on es delimita el  PMU 02 de Cal  Reiet.  L’objectiu que es planteja és 
consolidar aquesta part del nucli, eliminant l’actual ruïna i arranjar l’era. Es proposa crear 
un recorregut per a vianants que enllaci l’aparcament amb el carrer Vilanova a través de la 
prolongació del passatge Joan Lluch, conformant una illa que inclogui les edificacions del 
carrer Pere Palomas i l’aparcament. 

No hi ha previstes reserves d’equipaments ni espais lliure, sinó únicament del vial per a 
vianants. En aquest cas les NNSS preveien la cessió d’una plaça pública al sud de l’àmbit 
com  a  mirador  sobre  la  riera  de  Veciana,  aprofitant  el  desnivell  existent  així  com  la 
connexió a través d’escales amb la riera. 

L’edificació es situa sobre l’antiga pallissa, deixant pas a l’obertura del vial per a vianants al 
seu límit est i s’ordena amb la clau 3, Volumetria específica, amb la possibilitat de construir 
diverses plantes soterranis que salvin el desnivell, amb els mateixos usos que la planta 
baixa.   La resta del sòl  es qualifica de jardí  no edificable.  Es vincula l’edificació a les 
determinacions del Pla especial de la Façana de ponent, en sòl no urbanitzable. 

PAU 04 – SANT PERE (nucli de Sant Pere de Copons): àmbit residencial situat al sud-oest 
del  nucli  de  Sant  Pere,  que  es  correspon  amb  l’antic  polígon  d’actuació  PA.2  de  la 
Modificació  puntual  de  les  NNSS aprovada l’any  2006.  En aquest  cas  hi  ha  previstes 
cessions per consolidar i urbanitzar la vialitat del nucli. Es manté l’ordenació del PA.2 si bé 
s’ajusta  l’àmbit.  Es  preveu  la  rehabilitació  i  ampliació  del  sòl  residencial  existent  que 
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s’ordena amb la clau de volumetria específica, per habitatge de baixa densitat respectant la 
configuració del teixit existent. L’espai posterior es reserva com a espai lliure privat. 

PMU 01 – EL CASTELL (nucli de Copons): Àmbit d’ús residencial en sòl urbà no consolidat 
ja previst  a les NNSS (Unitat  d’actuació UAr 9a,  El  Castell)  a través de la Modificació 
puntual aprovada el 2006. Té com objecte la compleció de l’àmbit al nord-est del nucli urbà 
que limita amb l’antiga carretera de Ponts on es situava antigament el castell de Copons. 
Es  modifica  la  tipologia  residencial  que  incorporava  una  peça  plurifamiliar  i  també 
unifamiliars entre mitgeres i s’adopta la tipologia unifamiliar aïllada o aparellada amb una 
densitat mitjana que ha passat dels 43hab/ha i 15 habitatges màxims als . Es consolida el 
vial perimetral existent, actualment sense urbanitzar, que connecta el carrer Sant Magí i la 
plaça del Castell. No hi ha restes visibles del Castell però hi ha parcialment un jaciment 
arqueològic.

PMU 02 – CAL REIET (nucli  de Copons): Àmbit que prové del sector urbanitzable d’ús 
residencial PP11 L’Hort d’en Sala i Riera Gran de les NNSS situat a l’oest del nucli urbà. El 
POUM ha prescindit de l’àmbit discontinu situat a l’Hort d’en Sala on es situaven 137 nous 
habitatges i que retorna a SNU. Per contra en l’àmbit Riera Gran, on s’ubicava el sòl de 
cessió de sistemes i equipaments s’ha situat la proposta de nou sòl residencial amb una 
densitat mitjana. 

El sector mantindrà l’aparcament existent que es consolidarà també per a ús d’espai públic 
i  s’ampliarà  la  xarxa  viaria  enllaçant  l’aparcament  amb el  carrer  Vilanova a  través  del 
passatge Joan Lluch. S’insereix una peça residencial d’habitatges entre mitgeres, seguint 
la tipologia tradicional del nucli, amb patis posteriors fent front amb el sòl no urbanitzable i 
la  Riera  de  Veciana.  L’àmbit  és  parcialment  inundable.  El  POUM  preveu  que  la 
formalització de les façanes de les edificacions tinguin en compte les determinacions del 
PEU Façana de ponent en SNU. 

PMU 03 – NAUS DEL SOLS-CARRER (nucli de Copons): Àmbit ocupat per edificacions de 
tipus industrial o magatzems sense valor patrimonial situat al sud del nucli de Copons, al 
final del carrer Vilanova. Es proposa la delimitació d’un nou àmbit per la transformació del 
sòl  industrial  per  a  usos  residencials,  amb  una  densitat  mitjana  i  una  edificació  que 
completi la trama urbana existent. 

Es reserva una peça d’espai lliure al sud per a generar un espai de transició entre el límit 
urbà i el sòl agrícola i la riera de Veciana, en SNU. L’àmbit és parcialment inundable. El 
POUM preveu que la formalització de les façanes de les edificacions tinguin en compte les 
determinacions del PEU Façana de ponent en SNU.

En aquesta zona sud del nucli, el POUM elimina les previsions de situar-hi l’anomenada 
industria urbana de les NNSS, prescindint de la previsió de desenvolupar la UAi10b que 
ampliaba els usos industrials i les esmentades edificacions del nou àmbit. 

PMU 04 – ZONA INDUSTRIAL SUD (nucli de Copons): nou àmbit situat al sud del nucli 
urbà, delimitat sobre sòl qualificat d’indústria urbana a les NNSS (clau que possibilita l’ús 
d’habitatge en planta pis i usos comercials). Es planteja la possibilitat d’aprofitar les naus 
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ramaderes  en  desús  de  l’àmbit  per  a  usos  industrials  de  baixa  densitat.  L’àmbit  és 
parcialment  inundable.  El  POUM  preveu  que  la  formalització  de  les  façanes  de  les 
edificacions tinguin en compte les determinacions del PEU Façana de ponent en SNU. 

La regulació dels teixits

El  POUM es  fixa  com objectiu  potenciar  la  conservació  del  valor  patrimonial  del  teixit 
històric, fomentant la rehabilitació del parc construït a través de permetre el plurihabitatge, 
però  també fixant  la  preservació  de  l’estructura  urbana  a  través  de  la  normativa  i  les 
diferents zones, amb entre d’altres, la conservació lliure d’edificació dels jardins privats.

A partir d’aquests objectius i de l’anàlisi dels teixits existents, es proposa una diferenciació 
per àrees homogènies. Se’n distingeixen quatre: 

- Casc antic de conservació (clau 1): Inclou aquells àmbits del nucli que disposen 
de valor  patrimonial  específic  que cal  conservar  per  a  les quals  es prohibeix 
l’enderroc i l’alteració de la volumetria. 

- Casc antic (clau 2):  Inclou aquelles àmbits del nucli  que no gaudeix de valor 
patrimonial  en  els  quals  sí  que  és  permès  l’enderroc  i  la  reconstrucció  de 
l’edificació, sempre i quan es respecti la tipologia edificatòria característica del 
nucli. 

- Volumetria específica (clau 3):  és la clau que s’assigna a les àrees de sòl urbà 
on es permeten noves edificacions, molt vinculades a la trama de l’antic nucli de 
Copons o de Sant Pere. Es tracta d’àrees que per les preexistències o d’altres 
condicionants no poden seguir la mateixa tipologia entre mitgeres del casc antic i 
requereixen que el planejament defineixi cas per cas la volumetria de l’edificació. 
Aquest teixit es regula amb la definició d’un perímetre regulador edificable, un 
nombre màxim de plantes admeses i un punt d’aplicació de l’alçada reguladora 
màxima. 

Per a les claus residencials s’han definit 3 subclaus que corresponen a la pròpia edificació, 
al jardí privat vinculat a l’edificació on no hi està permès cap construcció auxiliar i al jardí 
privat  vinculat  a  l’edificació  on  ja  existeixen  o  sí  que  hi  estan  permeses  petites 
construccions auxiliars. 

És destacable que per a les noves implantacions residencials,  claus 2 i  3,  la regulació 
prevista garanteix que es segueixi la tipologia tradicional del nucli, tant en implantació com 
en composició de les façana.

- Zona d’implantació industrial (clau 4), prevista per al PAU-2, Zona industrial nord 
i  al  PMU-4,  Zona  industrial  sud,  amb  els  usos  d’industrial  i  magatzem.  Es 
proposa  una  ordenació  segons  volumetria  específica,  fixant  un  perímetre 
regulador que es grafia als plànols d’ordenació i a les fitxes normatives. L’alçada 
màxima  es  fixa  en  7,5  m,  corresponent  a  PB+1  planta  pis.

La regulació i protecció del sòl rústic
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Copons compta amb un entorn d’alt valor natural, que el POUM regula amb l’objectiu de 
protegir  els  valors  mediambientals  de  manera  compatible  amb la  seva  explotació.  Les 
principals propostes en relació al SNU inclouen els següents: 

- L’activitat agrícola es perfila com una activitat de protecció activa de funcionalitat 
ecològica i el paisatge dels espais oberts i com a actiu econòmic del municipi. es 
proposa la preservació del sòl connector especialment l’integrat per la xarxa de 
rieres, torrents i barrancs. 

- El sòl no urbanitzable de protecció genèrica és el sòl previst per a la implantació 
de les activitats de lleure així com les granges. 

- Es desclassifiquen els àmbits de sòl urbanitzable de les NNSS, que passen a ser 
SNU al POUM. Destaca la desclassificació de l’àmbit de l’Hort d’en Sala, àmbit 
que prové d’un sector discontinu amb previsió de 137 nous habitatges.

- Es delimita un àmbit de pla especial per a la preservació i regulació dels horts i 
l’estructura de reg, basses i molins com elements de valor del patrimoni històric i 
cultural.

- Pel que fa a les masies i cases rurals es planteja la seva identificació i regulació 
al Catàleg de masies i cases rurals que integra el POUM. La regulació del SNU 
preveu  el  foment  de  les  activitats  d’agroturisme,  compatibles  amb  l’entorn  i 
vinculades a aquestes edificacions i construccions existents.  

- Possibilitar  la  reutilització  de  l’edificació  de  l’antiga  cimentera  permetent  la 
implantació de nous usos. 

- Millora de els infraestructures, els equipaments i els serveis tècnics situats en 
SNU:  proposta  de  nova EDAR a situar  preferentment  al  sud del  nucli,  en  la 
confluència aigües avall de les dues rieres.

La zonificació del SNU, recull  les proteccions territorials que se superposen a les claus 
proposades als plànols d’ordenació, que mantenen les que preveuen les NNSS vigents. Els 
criteris de zonificació són els següents:

- Sòl de Protecció especial agroforestal (clau 21): és la zona que ocupa la major 
part del municipi i està dividit en tres subclaus: rústic forestal (clau 21a), rústic 
agrícola (clau 21b) i parc agrari (clau 21c). 

- Sòl de Protecció territorial d'interès fluvial, agrari i/o paisatgístic (clau 22) 
- Sòl de Protecció preventiva (clau 23) 

Per completar el compliment dels objectius en SNU, el POUM delimita 5 àmbits de pla 
especial. Són els següents: 

PEU  01–  PARC  AGRARI:  àmbit  situat  al  nord  oest  del  nucli,  que  inclou  els  horts 
tradicionals del municipi, amb la seva xarxa de canals i molins fariners que provenen de 
l’edat mitjana.  L’Àmbit està delimitat  per la riera de Veciana, la carretera de Copons a 
Veciana i el sòl urbà del nucli de Copons. Es vol preservar l’alt valor agrícola i de paisatge 
de l’àmbit,  així  com els elements patrimonials existents,  per valoritzar l’atractiu turístic i 
educatiu que representa per al municipi i al mateix temps, potenciar una activitat agrària 
vinculada al nucli urbà, que hi faci atractiva la residència. L’ús principal previst és l’agrícola 
intensiu,  possibilitant  l’edificació  per  a  espais  museogràfics  reaprofitant  construccions 
existents en desús. El Pla especial haurà d’inventariar els elements amb valor patrimonial 
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existents  per  tal  d’incloure’ls  al  Pla  especial  de  protecció  de  patrimoni  descrit  a  la 
Disposició Transitòria del POUM. L’àmbit està afectat per riscos geològics. 

PEU 02 – L’HORT D’EN SALA:  àmbit situat al nord-est del nucli de Copons, just damunt 
les piscines municipals. Aquest àmbit substitueix l’antic àmbit discontinu de sòl urbanitzable 
Hort  d’en  Sala,  que  preveia  137  nous  habitatges.  El  POUM  preveu  que  puguin 
desenvolupar-s’hi activitats de lleure i/o turístiques relacionades i compatibles amb el de 
valor  natural  i  paisatgístic  de l’àmbit  i  el  seu entorn:  activitats  esportives  a l’aire  lliure, 
hípica, càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda. L’àmbit és 
afectat per possibles episodis extraordinaris d’inundació. 

PEU 03 – CIRC DE LES FEIXES:   àmbit  situat  al  Pla  de Simeó,  al  creuament  de  la 
carretera BV-1005 i el torrent Boter, al uns 550m al nord del nucli de Copons. Aquest àmbit 
correspon al Pla especial d’activitat de circ a Les Feixes - Tot Circ, aprovat al 2009. Es 
manté la delimitació de l’àmbit amb la regulació que va establir l’esmentat Pla especial, si 
bé s’introdueix la possibilitat de desenvolupar l’ús de càmping limitat a 1 ha d’extensió. 

PEU 04 – FAÇANA DE PONENT: àmbit paral·lel a la riera de Veciana que defineix el límit 
oest del nucli urbà de Copons. Té com objectiu que s’integri com a espai de relació amb 
l’entorn natural del nucli, amb la millora i consolidació de recorreguts a peu o amb bicicleta i 
l’arranjament dels valors paisatgístics si escau. També té com objecte fixar criteris per a 
l’ordenació de l’edificació dels sectors del sud-oest: PMU-2 Cal Reiet, PAU-3 La Pallissa i 
PMU-3 Naus del Sols-carrer, per tal de garantir una façana del nucli homogènia i integrada 
amb l’entorn. En l’àmbit és essencial la preservació del bosc de ribera de la riera. L’àmbit 
és troba en zona inundable i inclou àmbits amb riscos geològics.  

PEU 05 – PAINTBALL:  àmbit situat al nord del nucli de Copons, per sobre la fàbrica de 
ciment i a l’est del dipòsit municipal on actualment es desenvolupa una activitat de paint 
ball. El Pla especial es delimita per possibilitar la transformació de l’activitat en un centre 
d’agilitat canina que inclogui una pista esportiva, un bar, magatzem i vestuari, així com una 
residència  canina,  limitats  a  un  sostre  màxim  de  250m2.  Requerirà  aportar  un  estudi 
d’impacte  i  integració  paisatgística  i  garantir  el  compliment  de  la  normativa  sobre 
contaminació acústica. 

13. Creixement previst

A. PREVISIÓ DE NOUS HABITATGES

El document avalua els diferents escenaris demogràfics d’acord amb la projecció que fa en 
un horitzó de  18 anys,  de cara a l’any 2035.  La població  l’any 2016 se situa en  300 
habitants. El document fa una projecció de població que se situa entre els escenaris mitjà i 
alt, preveient una població de 330 habitants de cara a l’any 2035.

Per altra banda, atenent al fet que la mida de les llars té una tendència de decreixement 
progressiu i a la tendència a la lleugera recuperació demogràfica, les necessitats de nous 
habitatges se situarien entre les 7 i les 10 noves unitats, segons el propi document.
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El POUM preveu la creació de 58 nous habitatges inclosos en els àmbits de planejament i 
gestió. Si es manté la ràtio actual de persones/llar en 2,622, i es parteix de la població de 
300 habitants de l’any 2016, suposarien un horitzó poblacional de 452 habitants, amb un 
increment de 152 habitants. 

D’aquestes  dades  resulta  un  creixement  de  població  absolut  projectat  en  el  termini 
d’execució  del  Pla  del  51%,  molt  superior  a  l’escenari  demogràfic  projectat,  amb  un 
creixement  estimat  del  10%.  AJUSTAR  L’HORITZÓ  REALMENT  AL  NOMBRE 
D’HABITATGES PREVIST. 

B. QUADRE DE DADES DE LA PROPOSTA

D’acord amb allò exposat, el POUM preveu el següent horitzó: 

· Nombre d’habitatges actual: 185 habitatges (171 al nucli de Copons, 6 a La Roquera i 8 a 
Sant Pere)
· Nombre d’habitatges nous: 59 habitatges (56 al nucli de Copons i 3 a Sant Pere)
· TOTAL: 244 habitatges (227 a Copons, 6 a La Roquera i 11 a Sant Pere)

· Si es manté la ràtio persones/llar (2,622): potencial de +152 habitants, situant la població 
en  els  454  habitants,  mentre  que  les  projeccions  demogràfiques  la  situen  en  els  330 
habitants.

V. Valoració de l’expedient / Observacions principals

14. Antecedents
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 24 de gener 
de 2017, va emetre informe sobre l’Avanç de la Revisió del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Copons, a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a 
la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb un seguit de 
consideracions en relació a l’adequació de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, 
a  les  directrius  del  planejament  territorial  i  als  criteris  de  desenvolupament  urbanístic 
sostenible.

A continuació es fa una anàlisi del document del Pla que es preveu sotmetre a aprovació 
provisional, en el qual s’incorporen els principals aspectes assenyalats per l’informe, així 
com  s’introdueixen  altres  aspectes  relatius  a  qüestions  de  legalitat  i  a  qüestions 
d’oportunitat  d’interès  supramunicipal,  per  tal  que  puguin  ésser  considerats  en  l’acord 
d’aprovació subsegüent.

15. Adequació al planejament territorial

En  relació  a  l’adequació  del  creixement  proposat  al  Pla  territorial,  el  primer  informe 
urbanístic  i  territorial  assenyalava  la  necessitat  d’adequar  el  creixement  proposat  a  les 
directrius del PTPCC i incloure’n la justificació a la memòria del POUM. 
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La  nova  proposta  inclou  en  la  memòria  una  justificació  del  compliment  de  les 
determinacions  del  PTPCC.  D’acord  amb  aquesta  justificació,  el  creixement  finalment 
proposat de 1,38ha es situa per sota de la limitació establerta pel PTPCC de 4,48ha. 

D’aquesta  manera  l’extensió  urbana  total  es  situa  en  8,74ha  (incloent  l’àrea  urbana 
existent) disminuït l’extensió prevista al planejament vigent en tots els nuclis. 

Aquesta superfície, no varia substancialment respecte les previsions de l’Avanç de Pla i es 
manté ajustada a l’estratègia de creixement moderat assignada pel PTPCC.

El document justifica tal com es va sol·licitar en l’informe emès, que s’ha descomptat del 
càlcul  de  l’àrea  urbana  existent  (A)  els  sectors  residencials  i  industrials  subjectes  a 
planejament  derivat  i  sense  desenvolupar.  Les  dades  de  càlcul  de  l’extensió  urbana 
màxima segons la fórmula E = (30/100) * A *f, que s’han obtingut són molt semblants a les 
que va estimar l’informe. 

En relació a l’activitat econòmica el nucli de Copons escapa per les seves característiques i 
dimensió, de les propostes del Pla territorial en relació a les necessitats de sòl per activitat 
econòmica. No obstant, el POUM segueix els criteris generals aplicables també a nuclis de 
dimensió  reduïda,  procurant  la  creació  de  teixits  complexos  en  el  sentit  que  integrin 
habitatges  i  activitats  econòmiques,  sempre  d’una  manera  proporcionada  i  tractant-se 
d’activitats integrables ambientalment i funcionalment a la trama urbana. 

En aquest  aspecte és de destacar que la regulació del  teixit  urbà ja preveu els tallers 
artesanals com a activitat industrial prevista en les edificacions de les claus 2 i 3, que es 
corresponen a les que no estan incloses en la clau 1, de preservació.  

Pel que fa al sistema d’infraestructures, cal esmentar que el Pla territorial no inclou cap 
determinació dins el terme municipal de Copons, que el POUM hagi d’incorporar.

En relació al sòl no urbanitzable, el primer informe urbanístic i territorial ja es pronunciava 
en de justificar la compatibilitat de les delimitacions i disposicions normatives respecte la 
regulació de les diferents categories d’espais lliures del Pla territorial. El document justifica 
aquesta compatibilitat, de manera que les qualificacions proposades suposen la translació 
de les categories del Pla territorial al POUM: Així el sòl de protecció especial de caràcter 
agroforestal s’inclou en la clau 21 del POUM, el sòl de protecció territorial dins la clau 22 i 
el  de protecció preventiva  dins de la  clau 23.  La intensitat  dels  usos i  la  regulació  de 
l’edificació s’adequa a les previsions per cada categoria del sòl dels espais lliures del Pla 
territorial.

Pel  que fa  al  paisatge la  normativa  del  POUM incorpora el  Capítol  III  Disposicions en 
matèria  de  paisatge  on  integra  les  condicions  generals  i  específiques  per  a  les 
intervencions de transformació del sòl en el paisatge rural i les condicions d’integració de 
les edificacions aïllades que del  Pla  territorial,  així  com la  resta de determinacions en 
relació als Estudi d’impacte i integració paisatgística. 

Tanmateix, es fan les següents consideracions:
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- En la regulació de la clau 21, sòl de protecció especial, o alternativament en l’article 190, 
Actuacions específiques d’interès públic,  cal indicar, d’acord amb l’article 2.7 del PTPCC 
que pel que fa a les actuacions específiques destinades a les activitats o els equipaments 
d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural i pel que fa a les formes intensives 
d’explotacions  agrícoles  o  ramaderes,  no  s’admetrà  la  seva  implantació  si  existeixen 
alternatives raonables en sòl de menor protecció.

- En la regulació de la clau 22, sòl de protecció territorial, es prohibeix qualsevol tipus de 
construcció, indicant que només es permeten usos relacionats amb la gestió i protecció de 
la fauna i flora. Indicar que puntualment pot ser que es presenti la sol·licitud d’algun tipus 
d’ús  o  construcció  que  no  sigui  incompatible  amb  els  valors  de  protecció  o  fins  i  tot 
relacionades amb els usos de gestió i protecció de la fauna i flora. És recomanable revisar 
aquesta limitació tot admetent certes possibilitats d’usos i edificacions, sempre que siguin 
compatibles  amb la  regulació  del  SNU,  el  sòl  de  protecció  territorial  i  amb els  valors 
específics d’aquests sòls. 

- Cal completar la regulació de l’article 173, integració de les edificacions aïllades, atès que 
només  incorpora  la  descripció  de  què  s’entén  per  edificacions  aïllades.  Es  recomana 
incortporar les determinacions de l’article 6.3 de les normes territorials: és preferent optar 
per l’estratègia d’harmonització per a la integració en el paisatge; Les edificacions aïllades 
han de donar compliment a les condicions de la disposició transitòria segona de les normes 
territorials, pel que fa a alternatives, preservació dels perfils territorials, proporcionalitat a 
l’escala del  paisatge, oa evitar  l’ocupació de terrenys amb major pendent i  criteris pels 
talussos i terrasses per a l’anivellament, ocupació, distàncies, etc.

16. Adequació dels creixements proposats 

El  Pla  manté  la  proposta  del  l’Avanç  i  aposta  per  un  model  de  creixement  racional  i 
sostenible,  apostant  únicament  per  operacions  de  millora  i  compleció  en  sòl  urbà.  En 
aquest  sentit  ja  es  va  valorar  favorablement  el  fet  de  descartar  el  sector  urbanitzable 
residencial  dels  Horts  d’en  Sala,  el  qual,  amb  un  potencial  de  135  nous  habitatges, 
suposava un creixement desmesurat en relació a les necessitats d’habitatge de poble.

Així,  també  es  va  valorar  favorablement  l’eliminació  del  sector  industrial  previst  pel 
planejament vigent en sòl urbanitzable, situat al sud del nucli, atès que en tots els anys de 
vigència no hi ha hagut cap interès per desenvolupar-lo. Per altra banda, escau considerar 
que  Copons  respon  a  un  tipologia  població  eminentment  rural,  entenent  que  el  sòl 
purament industrial se situa i s’ha de situar en altres municipis de la Conca d’Òdena, que 
disposin de les infraestructures i la connectivitat adients. 

Tal com s’ha comentat prèviament, les propostes de creixement són coherents amb les 
determinacions del Pla territorial. 

Pel que fa al conjunt del sòl residencial, el primer informe urbanístic i territorial va valorar 
molt favorablement la reducció del sòl de creixement i del potencial d’habitatge en relació al 
previst en el planejament vigent. Cal remarcar que el potencial de l’Avanç era d’entre 26 i 
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39 habitatges en comparació amb el potencial  de 167 nous habitatges del planejament 
vigent.

Tanmateix, l’informe feia incís que el potencial proposat era encara força superior a les 
necessitats d’habitatge previstes a les projeccions de població que fa el propi document i 
que es quantifiquen entre els 7 i 10 nous habitatges en l’horitzó de l’any 2035. Tanmateix 
l’informe valorava positivament el potencial proposat, atès que es tracta de valors màxims, 
que  en  qualsevol  cas,  representaven  un  gran  ajust  enfront  el  potencial  previst  pel 
planejament vigent. 

No obstant  cal  indicar  que s’ha  detectat  una errada en el  càlcul  dels  nous habitatges 
potencials de l’Avanç, que no ha tingut en compte els 20 habitatges previstos al PMU de 
Cal Reiet. Per tant, en realitat la proposta de l’Avanç preveia entre 46 i 59 nous habitatges. 
La proposta del POUM situa la previsió de nous habitatges en 58, equivalents a l’Avanç. 

Com s’ha esmentat en apartats anteriors l’horitzó d’habitants del POUM es situa en una 
previsió  de  330  habitants,  amb  un  increment  de  30  habitants.  Si  analitzem  el  total 
d’habitatges previstos en relació a l’escenari poblacional del POUM, cal remarcar que la 
diferència  entre  ambdós  valors,  en  cas  de  mantenir-se  la  ràtio  de  llars  per  habitatge, 
suposa la no realització de 48 habitatges, respecte els 59 projectats de nova implantació, el 
que representa la no realització de més del 81% del parc proposat. 

Tanmateix  la  memòria  justifica  que  aquesta  previsió  d’habitatges  contempla  que  les 
actuacions  previstes  pel  POUM (garantir  la  continuïtat  i  millora  dels  equipaments  com 
l’escola; l’adequació dels establiments tancats per a la recuperació d’oficis; la millora de 
l’atractiu residencial  de Copons i  la preservació de l’entorn natural) comportaran que la 
recuperació demogràfica que s’ha detectat es materialitzi abans, fet pel qual estima una 
ràtio d’increment d’habitatges del 50%. 

Altrament cal entendre que els àmbits de desenvolupament previstos en l’horitzó d’un nou 
pla  no  es  desenvolupen  i  redueix  aquest  potencial  tenint  en  compte  que  no  es 
desenvoluparan tots els habitatges potencials.

En tot cas, cal  considerar que la proposta redueix substancialment els nous habitatges 
previstos  per  les  NNSS vigents,  desmesurats  en  relació  a  l’evolució  demogràfica,  que 
proposava passar dels 171 habitatges existents l’any 2015 als 338 habitatges, amb un 
increment de 167 unitats i  que suposaven doblar la població. D’aquesta manera es pot 
informar favorablement la proposta pel  que fa a l’extensió urbana i  el  nombre de nous 
habitatges previstos.  

A. CREIXEMENTS EMINENTMENT RESIDENCIALS

En relació als creixements residencials previstos i en concret pel que fa als sectors situats 
al sud que preveuen la transformació de tallers i magatzems en desús i l’antic escorxador 
en usos residencials, el primer informe urbanístic i territorial va valorar-los favorablement si 
bé va advertir de la necessitat de valorar el risc d’inundabilitat. 
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El POUM ha incorporat l’esmentat estudi, que ha estat informat per l’ACA i les fitxes dels 
dos àmbits inclouen les determinacions establertes per aquest organisme. Destacar que 
l’ordenació ha previst que els espais lliures es situïn precisament al límit amb els espais 
inundables, i en la franja límit amb el sòl no urbanitzable, tot garantint una correcta transició 
entre el sòl urbà i el no urbanitzable.  

A continuació, es fa una valoració dels diversos àmbits i sectors proposats pel planejament, 
en  el  qual  comprèn  la  valoració  de  la  incorporació  de  les  diverses  consideracions 
efectuades en el primer informe urbanístic i territorial.

PMU 01 – EL CASTELL (nucli de Copons) 
Classificació: Sòl urbà no consolidat
Objectiu:  Completar  el  buit  existent  al  nord-est  del  nucli,  urbanitzar  el  camí  perimetral  
consolidata i situar una reserva d’espai lliure al nord, ampliant el carrer arbrat de Sant Magí  
i la plaça del Castell.

 Àmbit: 3.522,83m2
Edificabilitat i sostre màxim: 0,50m2st/m2sòl i 1.750m2st
Densitat i nombre màxim d’habitatges: 34 habitatges/ha i 12 habitatges
No hi ha reserva d’HPO
Reserves  per  a  sistemes:  Espais  lliures  406m2,  11,53%  i  Vialitat  1.102,14m2  
(42,82% total)
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament del sector
Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica

Valoració: En aquest àmbit el POUM descarta l’ordenació vigent que va ser aprovada a 
través d’un pla especial urbanístic l’any 2008. Es tracta d’una peça que omple un buit urbà, 
amb unes condicions específiques degudes a la seva situació fent front a l’antiga carretera 
de Ponts i per la seva topografia sobre un turonet.  

El POUM ha recollit l’indicat en el primer informe urbanístic i territorial i ha previst el seu 
desenvolupament per la via d’un PMU, que permetrà definir la millor ordenació possible 
tenint en compte aquestes condicions específiques. La regulació prevista a la fitxa, inclou 
determinacions per garantir la màxima adaptació topogràfica i la minimització de les futures 
edificacions respecte la carretera. 

Pel  que  fa  a  l’ordenació,  es  descarta  la  prevista  al  planejament  derivat  aprovat  que 
contemplava una renglera de 15 cases unifamiliars, acompanyat d’una reducció del sostre. 
La nova proposta redueix el nombre d’habitatges a 12, i planteja la possibilitat d’adoptar 
una ordenació de l’edificació en volums independents, fet que es valora favorablement per 
una millor adaptació topogràfica.

No obstant l’anterior, escau assenyalar la necessitat que la fitxa prevegi en les condicions 
d’ordenació, que el futur PMU haurà de situar l’edificació de tal manera que s’alliberi el sòl 
més pròxim a la carretera, i s’eviti l’ocupació del talús existent. També haurà de preveure la 
necessitat  de  situar  l’edificació  de  manera  que es  redueixi  la  seva visibilitat  des  de la 
carretera,  i  en  tot  cas,  garantint  una adequada  integració  paisatgística  en  relació  a  la 
configuració de la façana de llevant i en general amb el conjunt del nucli. 
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PMU 02 – CAL REIET (nucli de Copons)
Classificació: Sòl urbà no consolidat
Objectiu: Creixement residencial de mitjana densitat, cessió del sòl per a la consolidació de 
l’aparcament  existent,  ampliar  la  xarxa  viària  al  sud de l’aparcament  en  relació  al  nou 
recorregut per a vianants d’enllaç amb el carrer Vilanova a través del PAU-3, La Pallissa.

 Àmbit: 3.983,28m2
Edificabilitat i sostre màxim: 0,74m2st/m2sòl i 2.950m2st
Densitat i nombre màxim d’habitatges: 50 habitatges/ha i 20 habitatges
No hi ha reserva d’HPO
Reserves per a sistemes: 2.085m2, 52,34% sòl àmbit,  destinats a aparcament i  
vialitat.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament del sector
Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
Condicions:  assumpció  dels  costos  d’urbanització  delsisema  viari  (inclòs  
l’aparcament), sòl privat condicionat a l’article 14 bis del RDPH, les tanques dels  
límits de finques es0hauran de situar fora del flux preferent. 

Valoració: aquest sector és la revisió de l’anterior sector de sòl urbanitzable discontinu Hort 
d’en Sala, que preveia 137 nous habitatges. El sector no preveu cessió de sòls d’espais 
lliures però sí la consolidació d’un espai destinat a aparcament.  Aquest aparcament es 
considera justificat per cobrir les necessitats del municipi, que es caracteritza precisament 
per tenir un teixit dens de carrers estrets i edificacions antigues sense possibilitat o amb 
dificultats de crear espais per aparcament de vehicles privats. 

No obstant cal tenir present que es tracta d’un espai lliure que té una posició central dins el 
teixit dens del nucli i davant el futur desenvolupament del sòl residencial del sector, pot 
resultar interessant establir condicions en la urbanització per a que pugui tenir un doble ús: 
d’aparcament però també d’espai lliure. En aquest sentit cal preveure la necessitat que la 
urbanització d’aquest espai respongui a aquesta doble funcionalitat de l’espai i en tot cas, 
es dissenyi atenent a la compatibilitat en la mobilitat de vianants i vehicles. 

Aquest sector es situa al límit oest del sòl urbà i constitueix la façana sobre la riera de 
Veciana. L’ordenació de l’edificació reprodueix el patró existent en que els patis privats 
estan situats a l’oest, al límit de la riera de Veciana i per tant pot donar-se per bo. No 
obstant,  l’ordenació  proposada  planteja  la  creació  d’un  front  edificat  sobre  la  riera  de 
Veciana al qual es dona continuïtat amb l’edificació prevista pel PAU-3, La Pallissa, sense 
que  s’hagi  previst  cap  obertura  des  del  teixit  urbà  cap  a  la  riera  que  permeti  certa 
permeabilitat del teixit. D’altra banda, cal considerar que el desenvolupament de l’habitatge 
previst generarà noves demandes d’espais lliures, que no han estat contemplades en la 
regulació del sector.

Cal per tant que s’introdueixi en la fitxa que regula el sector, la necessitat de preveure 
reserves per a espais lliures, les quals hauran de situar-se de manera que garanteixin la 
permeabilitat del teixit urbà i la obertura cap als espais de la Riera de Veciana. 
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La fitxa del PMU ha fixat  una ordenació vinculant de la delimitació de les zones i  dels 
sistemes, donant marge únicament a modificar  la posició de l’edificació dins el sòl privat. 
En qualsevol  cas, cal  esmenar l’apartat 3 de condicions d’ordenació, edificació i  ús, de 
manera que s’estableixi que els paràmetres d’ordenació de l’edificació reflectits als plànols 
tenen caràcter indicatiu, enlloc de la posició de l’edificació. 

PMU 03 – NAUS DEL SOLS-CARRER (nucli de Copons)
Classificació: Sòl urbà no consolidat
Objectiu:  Creixement  residencial  de  mitjana  densitat,  transformació  de  naus  i  usos 
industrials inserits al teixit urbà residencial, obtenció de sòl d’espai lliure de transició entre 
el límit del nucli i el sòl agrícola de la Riera de Veciana. 

Àmbit: 2.168,31m2
Edificabilitat i sostre màxim: 0,61m2st/m2sòl i 1.330m2st
Densitat i nombre màxim d’habitatges: 46 habitatges/ha i 10 habitatges
No hi ha reserva d’HPO
Reserves per a sistemes:  46,91%% sòl  àmbit,  amb 789,81m2 a espais  lliures i  
227,36m2 a vialitat.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament del sector
Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
Condicions: àmbit de sòl urbà parcialment inundable, caldrà atendre l’article 14 del  
RDPH. Règim transitori de volum disconforme per a les edificacions existents.

Valoració: Es valora favorablement la proposta. Es tracta d’un àmbit que abasta unes naus 
preexistents  qualificades  d’indústria  que  es  situen  dins  la  trama  residencial.  La  seva 
transformació  permetrà  definir  el  límit  del  teixit  urbà  en  aquest  punt  i  situar  tot  el  sòl 
industrial a l’extrem sud del nucli, a l’altra banda de la riera de Veciana.  L’àmbit inclou part 
de l’antiga UAi.10b, que ha estat desclassificada, passant a sòl no urbanitzable dins un 
àmbit de pla especial que avarca el front urbà de la riera de Veciana.   

PAU 01 – L’ESCORXADOR (nucli de Copons) 
Classificació: Sòl urbà no consolidat
Objectiu: Rehabilitar l’edificació industrial i  crear nous habitatges. Obtenir i  urbanitzar el 
tram de vial  que passa sota el  pont de la carretera, en el  tram que limita amb l’àmbit. 
Urbanitzar un recorregut per a vianants de connexió amb la parada d’autobús situada a la 
carretera. Obtenció d’espais lliures públics per configurar la transició entre el sòl urbà i el 
no urbanitzable. 

Àmbit: 3.230,41m2
Edificabilitat i sostre màxim: 0,39m2st/m2sòl i 1.260,81m2st
Densitat i nombre màxim d’habitatges: 37 habitatges/ha i 12 habitatges
No hi ha reserva d’HPO
Reserves per a sistemes: 64,41% sòl àmbit, amb 1.7m2 de vialitat.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament del sector.
Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Condicions: zona verda parcialment inundable, caldrà atendre l’article 14 bis del  
RDPH. 
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Valoració: Es tracta d’un nou àmbit respecte les NNSS que està associat a la proposta de 
transformació del sòl industrial situat dins del nucli. En aquest cas, a més, s’afavoreix la 
rehabilitació de l’antic escorxador per als usos residencials. Si bé a l’Avanç es plantejava 
un nombre màxim d’entre 4-6 habitatges, la proposta del POUM aprovat inicialment preveu 
fins a 12 habitatges. 

En aquest sector, cal assenyalar que en relació a la resta de polígons i sectors del POUM, 
presenta un valor residual del sòl clarament inferior. Cal revisar les càrregues del sector 
per aproximar aquest a un valor que garanteixi un cert equilibri respecte la resta. En aquest 
sentit  caldrà  considerar  la  possibilitat  d’imputar  al  sector  la  càrrega  de  cessió  del  sòl 
corresponent al vial que limita amb l’àmbit, però eliminar la càrrega d’urbanització del vial 
del sud de l’àmbit,  atenent al  que s’indica més endavant,  en relació a la necessitat de 
considerar-lo un vial de caràcter vianants. 

Per altra banda, la proposta ha recollit les consideracions del primer informe urbanístic i 
territorial, classificant com a sòl no urbanitzable els sòls del sud del nucli on es situen petits 
horts  urbans  i  ajusten  la  delimitació  del  sòl  urbà  al  límit  de  les  edificacions  existents. 
S’allibera per tant, els terrenys inundables, situats en la confluència de la riera de Sant 
Pere amb la riera de Veciana.

PAU 03 – LA PALLISSA (nucli de Copons) 
Classificació Sòl urbà no consolidat
Objectiu: Consolidar aquest sector del nucli reconstruint les antigues runes de La Pallissa 
per  a  nou  habitatge,  urbanitzar  un  recorregut  peatonal  d’enllaç  entre  l’aparcament  del 
PMU-02 i el carrer Vilanova.  

Àmbit: 1.254,15m2
Edificabilitat i sostre màxim: 0,40m2st/m2sòl i 500m2st
Densitat i nombre màxim d’habitatges: 16 habitatges/ha i 2 habitatges
No hi ha reserva d’HPO
Reserves per a sistemes: 9,09% sòl àmbit, amb 113m2 de vialitat.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament del sector.
Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

Valoració: Aquest polígon prové de la revisió de l’anterior unitat d’actuació residencial La 
Pallissa. Respecte aquell planejament s’ha eliminat la previsió de configurar un espai lliure 
públic  a  mode de mirador,  així  com la  previsió  de  connexió  del  nucli  amb els  espais 
naturals  de  la  riera  de  Veciana.  En  tot  cas,  es  valora  favorablement  la  proposta  de 
recuperar  el  volum de l’antiga edificació,  tancant  un petit  espai  lliure de vialitat  dins el 
sector PMU 02, Cal Reiet. Atès el desnivell existent i el cost que suposarà la urbanització 
del vial peatonal previst, es valoren favorablement les cessions previstes. En aquest sentit 
cal també afegir que es troba encertada l’aposta per evitar ocupar l’espai lliure de l’era, que 
es qualifica d’espai lliure privat.  

PAU 04 – SANT PERE (nucli de Sant Pere de Copons) 
Sòl urbà no consolidat
Objectiu:  Completar  la  trama  urbana  existent  i  donar  continuïtat  a  la  xarxa  viaria  i 
perimetral. Preveure nous habitatges de baixa densitat.
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Àmbit: 682,56m2
Edificabilitat i sostre màxim: 0,59m2st/m2sòl i 380m2st
Densitat i nombre màxim d’habitatges: 44 habitatges/ha i 3 habitatges
No hi ha reserva d’HPO
Reserves per a sistemes: 27,98% sòl àmbit, amb 191m2 de vialitat.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament del sector.
Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

Valoració: Si bé en l’anterior informe es valorava favorablement el fet de reduir l’àmbit de 
sòl  urbà  actual  en  aquest  nucli  a  l’estrictament  consolidat  per  les  edificacions,  sense 
preveure cap tipus de creixement,  cal  valorar favorablement la proposta de mantenir la 
unitat d’actuació del planejament vigent, que amb la previsió de molt pocs nous habitatges 
contribuirà a la preservació i manteniment del nucli.  

En aquest sentit cal referir-se a l’estratègia del Pla territorial de millora urbana i compleció, 
que preveu que amb el foment de la residència vinculada a les activitats rurals i els serveis 
turístics, entre d’altres, es pot contribuir precisament, a la recuperació i millora de nuclis del 
patrimoni urbanístic com el de Sant Pere. 

El manteniment de la unitat permetrà també, consolidar amb la seva urbanització part de la 
vialitat del nucli.

B. CREIXEMENTS INDUSTRIALS I TERCIARIS

El POUM planteja la reducció dels sòls industrials. Tal com s’ha dit, es proposa eliminar el 
sector industrial previst pel planejament vigent en sòl urbanitzable, situat al sud del nucli 
urbà el qual no es considera necessari ni adequat a la tipologia rural de nucli i pel fet que 
mai hi ha hagut cap interès per desenvolupar-lo.

Respecte el document d’Avanç, que preveia la reducció dels sòls a aquells ja consolidats, 
el POUM ha introduït un nou sector, el PMU-04, Zona industrial sud, sobre els terrenys 
actualment classificats de sòl urbà industrial que ocupen unes edificacions agropecuàries 
en desús, situades al sud del nucli. L’Avanç proposava classificar de sòl no urbanitzable 
aquests terrenys i els incloïa dins l’àmbit d’un pla especial anomenat PEU-2, Pla del camp, 
per a la implantació d’usos de lleure i esportius i l’activitat de càmping i aparcament de 
caravanes. 

Pel que fa a l’àmbit de l’actual UA 10a, aquesta peça compta amb un Pla especial aprovat i 
publicat  l’any  2006,  el  qual  preveia  cessions  de  sòl  per  a  sistemes  d’espais  lliures, 
d’equipament i de vialitat i sòl industrial per possibilitar l’ampliació de l’activitat existent. El 
sector  no  s’ha  desenvolupat  i  no  s’han  realitzat  les  cessions  dels  sistemes  ni  l’obra 
urbanitzadora. Tampoc s’ha instal·lat cap nova activitat ni s’ha ampliat l’existent sobre el 
sòl qualificat d’industrial.

La proposta del POUM per aquest àmbit ha recollit les consideracions del primer informe 
urbanístic  i  territorial  en  relació  a  la  previsió  d’ampliar  el  sòl  industrial  per  possibilitar 
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l’ampliació de l’activitat existent i/o la implantació d’alguns petits tallers, així com la seva 
inclusió dins d’un àmbit de gestió urbanística.

PMU 04 – ZONA INDUSTRIAL SUD (nucli de Copons) 
Classificació: Sòl urbà no consolidat
Objectiu:  Reordenar  el  sòl  industrial  del  sud del  municipi,  facilitar  la  transformació  i  la 
reutilització de les naus ramaderes en desús de l’àmbit per a usos industrials de baixa 
densitat. 

Àmbit: 9.488,4m2
Edificabilitat i sostre màxim: 0,58m2st/m2sòl i 5.500m2st
Sòl industrial: 6.615m2
Reserves per  a  sistemes:  30,28%% sòl  àmbit,  amb 1.650m2 a  espais  lliures  o  
equipaments i 1.233,4m2 a vialitat.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament del sector.
Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Condicions: àmbit de sòl urbà parcialment inundable, caldrà atendre l’article 14 del  
RDPH i  aportar  declaració  responsable sobre el  risc.  Règim transitori  de volum 
disconforme per a les edificacions existents.

PAU 02 – ZONA INDUSTRIAL NORD (nucli de Copons) 
Classificació: Sòl urbà consolidat
Objectiu:

Àmbit: 4.925,85 m2
Edificabilitat i sostre màxim: 0,39m2st/m2sòl i 1.907m2st
Sòl industrial: 1.619m2
Reserves  per  a  sistemes:  67%  sòl  àmbit,  amb  1.650m2  a  espais  lliures  o  
equipaments i 1.233,4m2 a vialitat.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament del sector.
Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
Condicions: àmbit de sòl urbà parcialment inundable, caldrà atendre l’article 14 del  
RDPH i  aportar  declaració  responsable sobre el  risc.  Règim transitori  de volum 
disconforme per a les edificacions existents.

Aquest sector es correspon amb la UAi.10a de les antigues NNSS, que compta com s’ha 
dit, amb pla especial aprovat l’any 2006. Aquest planejament ja va reduir la superfície de 
l’àmbit en més de 6.000m2.

1.  Pel  que  fa  a  aquests  dos  sectors,  que  concentraran  tota  la  proposta  de 
desenvolupament d’activitat del municipi cal fer les següents consideracions:

Cal tenir en compte les dificultats d’accés rodat d’aquesta part del municipi, especialment 
per  a  les  noves  activitats  que  puguin  desenvolupar-se  en  el  PMU-04,  que actualment 
pengen del nucli urbà. També queda palesa l’escassa dinàmica econòmica del municipi i 
en particular de l’activitat industrial, aspecte que el propi document posa de manifest i com 
demostra el fet que no s’ha desenvolupat cap àmbit d’activitat del POUM, incloent la UA 
10a, que compta amb planejament derivat aprovat. 
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No obstant l’anterior, cal valorar la classificació de sòl urbà actual de les naus ramaderes 
en desús i la possible demanda d’espais per activitats tipus tallers artesanals, que podrien 
servir-se de la rehabilitació de les naus existents així com de la vialitat existent. 

En aquest  sentit,  es considera que és possible mantenir  la delimitació de l’àmbit  si  bé 
ajustant-lo per abastir bàsicament les naus existents.

2. En relació al PAU-02, aquest àmbit prové de l’antiga UAi.10a, que malgrat compta amb 
planejament  derivat  aprovat  l’any  2006,  no  ha  arribat  a  urbanitzar-se  ni  tampoc  s’ha 
materialitzat l’edificació. La proposta del POUM recull d’altra banda, una ordenació diferent, 
tant pel que fa a l’edificació i la vialitat, com també pel que fa a les cessions de sistemes. 
Per tot això, cal entendre que el PAU té per objecte completar el teixit urbà en un àmbit que 
no ha estat objecte prèviament de transformació urbanística. 

El sòl de l’àmbit no pot per tant, considerar-se sòl urbà consolidat en els termes que preveu 
l’article 31.1.b del TRLU i en aquest sentit, cal que el PAU prevegi les cessions del 10% 
d’aprofitament que determina l’article 43.1 TRLU.

3. En relació a tots dos sectors PAU-02 i PMU-04, indicar la necessitat de preveure una 
ordenació  conjunta  dels  dos  àmbits,  per  tal  d’establir  un  únic  accés  i  un  espais 
d’aparcaments compartits, tot preveient un repartiment equitatiu d’aquestes càrregues.

17. Delimitació d’àmbits en Sòl no urbanitzable

El POUM delimita 5 plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable:

PEU 01– PARC AGRARI
Objectiu:  Conservar  l’alt  valor  agrícola,  paisatgístic  i  patrimonial  de  l’àmbit  d’horta  de 
Copons. Fixar les condicions per mantenir la zona lliure d’edificacions que  malmetin la 
qualitat ambiental d’aquest entorn. Consolidar els molins fariners i conservar els elements 
històrics. Potenciar l’activitat agrària vinculada al nucli. 
Àmbit: 31.387,30m2
Sector d’horta tradicional situat al nord-oest del nucli de Copons, delimitat per la riera de 
Veciana, la carretera de Copons a Veciana i el sòl urbà del nucli. 
Condicions: reutilització preferent de construccions existents en desús per activitats que 
requereixin  espais  tancats  (espais  museogràfics  o  de  difusió  dels  valors  de  l’horta). 
Inventariar els elements patrimonials a preservar. Millorar alguns accessos o espais per a 
càrrega i descàrrega per facilitar l’ús de maquinària moderna, sense afectar els elements 
de valor patrimonial. Considerar la perillositat mitjana enfront els despreniments detectat a 
l’Estudi d’identificació de riscos. 

PEU 02 – L’HORT D’EN SALA 
Objectiu: Desenvolupar-hi activitats de lleure i/o turístiques relacionades i compatibles amb 
l’entorn natural. Es tracta de l’àmbit on el planejament vigent hi delimitava un sector de sòl 
urbanitzable per a desenvolupar-hi 137 habitatges. 
Àmbit: 19.810m2
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Sector situat al nord-est del nucli de Copons, just damunt les piscines municpals. Es tracta 
d’unes feixes conreades delimitades al nord per l’antiga carretera de Ponts, a l’oest per la 
mateixa carretera i el nucli urbà i a l’est i sud per la nova variant. L’àmbit es troba deprimit 
respecte aquests límits, destacant la seva elevada visibilitat. 
Condicions: es podran desenvolupar usos de pràctiques esportives a l’aire lliure, hípica, 
càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda. S’haurà de tenir en 
compte  la  gestió  d’un  episodi  extraordinari  d’inundacions i  garantir  la  protecció  de  les 
persones.

PEU 03 – CIRC DE LES FEIXES 
Objectiu: Mantenir les condicions del Pla especial d’activitat de circ a les Feixes-Tot-Circ 
aprovat definitivament l’any 2009 i incorporar com a ús complementari el de càmping. 
Àmbit: 25.000m2
Sector situat al Pla de Simeó, al creuament de la carretera BV-1005 i el torrent de Boter, al 
nucli de Copons.
Condicions: s’autoritza l’ús de càmping limitat a 1ha. 

PEU 04 – FAÇANA DE PONENT 
Objectiu: Incrementar la relació del nucli de Copons amb les lleres de la riera de Veciana 
amb la millora i  consolidació de recorreguts a peu o en bicicleta.  Establir  criteris per a 
l’ordenació i acabats dels edificis que configuren la façana de ponent del nucli, en especial 
els  sectors PMU-2 Cal  Reiet,  PAU-3 La Pallissa i  el  PMU-3 Naus del  Sols-carrer,  per 
garantir una visió de l’edificació homogènia i integrada amb l’entorn. 
Àmbit: 16.730m2
Sector paral·lel a la riera de Veciana que comprèn el límit oest del nucli de Copons. 
Condicions:  millora  del  bosc  de  ribera,  establiment  d’un  camí  per  a  vianants  i  per  a 
bicicletes de 4m d’ampla màxim, condicions per a les noves edificacions, especialment les 
incloses als sectors i polígons, condicions per a les zones de jardí en sòl privat i els espais 
lliures públics limítrofs. 

PEU 05 – PAINTBALL 
Objectiu:  Transformar  l’activitat  de  paint  ball  en  un  centre  d’agilitat  canina,  amb  pista 
esportiva, bar, magatzem vestuari i residència canina. 
Àmbit: 12.535m2
Es tracta d’un àmbit situat al nord del nucli de Copons, sobre la fàbrica del ciment i a l’est 
del dipòsit municipal on actualment s’hi desenvolupa una activitat de paint ball. 
Condicions: sostre màxim de 250m2.

En relació als àmbits de pla especial, es fan les següents consideracions: 

1. Pel que fa al PEU-01, Parc agrari, es recomana incloure en la fitxa que el regula, les 
següents directrius del Catàleg de paisatge de les comarques centrals: 

- Potenciar i mantenir les reduïdes zones d’horta al voltant de les poblacions i dels   
cursos dels rius. Garantir una correcta inserció en el lloc i evitar l’ús de materials 
impropis i poc harmònics amb l’entorn en les casetes d’eines, les tanques i altres 
instal·lacions. La guia d’integració paisatgística dels horts urbans i periurbans, 
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editada  per  l’anterior  Direcció  General  d’Arquitectura  i  Paisatge  de  l’actual 
Departament de Territori i Sostenibilitat, proporciona criteris i mesures per a una 
ordenació adequada d’aquests elements.

Així  mateix,  es  recomana  també  establir  a  la  fitxa  que  la  delimitació  de  l’àmbit  és 
orientativa, i que podrà ajustar-se en la figura del PEU que es desenvolupi.

2. Pel que fa al PEU-2 L’Hort d’en sala on es preveu la implantació d’activitats de lleure i 
esportives en el sòl no urbanitzable, i  que inclou els usos de càmping i aparcament de 
caravanes, cal fer les següents observacions: 

Cal eliminar la delimitació d’aquest pla especial, entenent que des de la pròpia regulació 
del sòl no urbanitzable que estableix el TRLU, és possible autoritzar la major part d’aquests 
usos, sense que hi hagi una delimitació prèvia. Es proposa no prefixar aquestes actuacions 
en un àmbit concret del territori i aprofitar les oportunitats o necessitats que puguin sorgir 
en un determinat moment, sense obstar que per tal de possibilitar el desenvolupament d’un 
pla especial per a l’activitat de càmping i aparcament de caravanes, s’introdueixi aquest ús, 
en la regulació de les claus en sòl no urbanitzable.  

3. Pel que fa al PEU-3, Circ de les Feixes, cal dir que compta amb un Pla especial aprovat. 
Malgrat no ha estat executat en la seva totalitat,  escau indicar la necessitat d’excloure la 
seva  delimitació  en  els  plànols,  sense  obstar  que  normativament  s’indiqui  que  en  els 
terrenys de l’àmbit, són vigents les determinacions del Pla especial aprovat. 

Pel que fa a la previsió d’incorporar l’ús de càmping, cal entendre com en el cas del PEU-2, 
que  no  escau  la  delimitació  de  cap  àmbit  preestablert,  sent  possible  en  aquest  cas, 
introduir normativament l’ús de càmping en la corresponent clau del sòl no urbanitzable. 
D’aquesta  manera,  per  a  l’autorització  d’aquest  ús,  es  podrà  modificar  el  pla  especial 
vigent.

4.  Pel que fa al  PEU-4, Façana de ponent,  s’ha previst  que sigui  l’instrument per fixar 
condicions de caràcter urbanístic, en relació a les façanes i el tractament del front del nucli 
sobre la  riera de  Veciana.  No obstant,  és possible  que el  futur  desenvolupament  dels 
diferents sectors en sòl urbà, siguin anteriors al del PEU. D’altra banda, la regulació del 
PEU-4 ja ha previst determinacions concretes per a les façanes d’aquests sectors, quan 
hauria de recollir determinacions per al desenvolupament del futur pla especial. 

Cal  per  tant    compatibilitzar  la  regulació  de les condicions d’ordenació de la  façana de   
ponent amb la que es prevegi per a les edificacions incloses en els àmbits de planejament 
que afronten al parc (PAU-3, PMU-2 i PMU-3), tenint en compte els diferents temps de 
desenvolupament. En aquest sentit, es recomana traslladar la regulació prevista en aquest 
PEU pel que fa a les façanes i els espais lliures privats a cadascuna de les fitxes dels 
àmbits. Així mateix, es recomana també establir a la fitxa que la delimitació de l’àmbit és 
orientativa, i que podrà ajustar-se en la figura del PEU que es desenvolupi.
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5. Pel que fa al PEU-5 Paintball, són aplicables les mateixes consideracions respecte el 
PEU-02. És preferent descartar la delimitació d’un àmbit de pla especial, donant marge a 
adaptar-se  a  noves  necessitats  que  puguin  sorgir.  L’abast  de  l’actuació  i  les 
característiques  de  l’emplaçament,  tampoc  requereixen  de  manera  específica,  de 
l’aprovació  d’un  pla  especial.  L’aprovació  d’un  projecte  d’actuació  específica  és  un 
instrument adequat per garantir l’adequada inserció ambiental i paisatgística de l’actuació i 
sent possible l’aprovació d’un pla especial de manera optativa,.  Per tant, cal eliminar la 
delimitació d’aquest àmbit de Pla especial del POUM.

18. Adequació dels sistemes urbanístics proposats i reserva HPO

a) Comunicacions
Cal destacar la proposta d’obtenir tres zones d’aparcament públic, qualificant de sistema 
viari, tres àmbits que ja es fan servir d’aparcament i que corresponen a l’aparcament del 
carrer Sant  Magí,  de Cal  Reiet  i  el  de la  zona esportiva.  Respecte l’Avanç s’ha afegit 
aquest darrer. 

Tret  de  l’aparcament  de  Cal  Reiet  inclòs  en  el  PMU-02,  els  sòls  no  el  document  no 
especifica  si  els  terrenys  són  públics  ni  concreta  les  actuacions  o  els  terminis 
d’urbanització.  Per  tant,    caldrà  especificar  la  titularitat  dels  terrenys  previstos  als   
aparcaments del nucli, i en cas que siguin privats, justificar que l’Ajuntament disposa dels 
recursos per a la seva obtenció i, si escau, urbanització. En aquest cas, caldrà preveure 
aquesta actuació aïllada a càrrec de l’Ajuntament en l’agenda i la seva despesa en els 
annexes econòmics del POUM.

Esmentar també els dubtes en relació a la previsió del nou vial que travessa per sota el 
pont  de  la  carretera  vella  de  Ponts  i  que  permetrà  millorar  l’accessibilitat  del  sud  del 
municipi, evitant el pas per dins el teixit urbà. Malgrat es situa sobre un camí existent, cal 
posar en dubte la seva viabilitat, tenint en compte l’elevat pendent i la diferència de cota 
que presenta entre el pont i la zona esportiva, i per la seva situació inundable. El document 
tampoc ha establert de quina manera s’obtindran els terrenys o s’executarà la urbanització. 

En aquest sentit, es considera que l’esmentat vial ha de preveure’s com un vial de tipus 
peatonal, que permeti la connexió del nucli amb la zona esportiva, resseguint els espais 
adjacents de la confluència de les rieres del municipi.  Per tant,  caldrà reduir l’amplada 
prevista tot ajustant-la a l’amplada actual del camí públic, evitant l’ocupació de sòl privat. 

Així mateix, caldrà que s’inclogui la urbanització d’aquest vial peatonal com actuació aïllada 
dins el POUM, amb càrrec a l’Ajuntament i amb la corresponent previsió al pressupost i 
agenda.

b) Estàndard zona verda
En relació a la ràtio de zones verdes la memòria inclou un estudi de les zones verdes del 
planejament. D’aquestes dades es desprèn que, un cop descomptades les zones verdes 
situades dins de sectors no desenvolupats, hi ha al municipi uns 4.280m2 de sòl d’espais 
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lliures. Aquesta superfície equival a una ràtio de 12,89 m2 per cada 100 m2 de sostre 
residencial (55.144,25 m2).

Respecte  a  les  reserves  de  sistemes,  el  desenvolupament  del  POUM  comporta  un 
augment de 2.045 m²s per a espais lliures. Tot el nou sòl d’espais lliures es situa dins els 
sectors  en  sòl  urbà  no  consolidat  previstos.  Si  es  té  en  consideració  el  nou  sostre 
residencial previst (66.624,67m2), aquest sòl d’espais lliures equival a una proporció de 
9,49m2 de zona verda per cada 100m2 de sostre, xifra molt propera a la proporció mínima 
que fixa l’article 58.1.f del TRLU, però mantenint la proporció actual. 

Cal dir tanmateix que l’estàndard mínim que exigeix el TRLU, no és aplicable al cas de 
municipis  que tinguin  una població  inferior  a  tres  mil  habitants  i  d’escassa complexitat 
urbanística,  com és el cas de Copons. Afegir que Copons és un nucli rural, estretament 
vinculat amb els espais oberts del sòl no urbanitzable, fet pel qual no escau posar en dubte 
la necessitat de majors zones verdes. 

Si contemplem la relació per habitant, s’estima que els espais lliures disponibles d’acord 
amb el planejament vigent, sense considerar les reserves incloses en sectors, equival a 
una ràtio de 14,26m2 de sòl per cada habitant (comptant els 300 habitants del 2016). Per 
contra els sistemes que desenvoluparà el POUM, també descomptant les reserves dels 
sectors, equival a una ràtio de 18,16m2 de sòl per cada habitant (comptant la projecció de 
330 habitants per al 2035). És a dir que malgrat hi ha una lleugera pèrdua de sòl d’espais 
lliures  respecte  el  sostre  residencial,  les  previsions  del  POUM  comporten  un  lleuger 
augment de la superfície per habitant. 

c) Equipaments
En relació al sistema d’equipaments comunitaris, el document justifica la suficiència dels 
proposats en relació a les necessitats del municipi, destacant l’existència d’equipaments de 
caràcter socio-cultural, docent, esportius i administratius, a banda dels funeraris situats en 
SNU. 

D’acord amb la memòria, la ràtio de sòl destinat a equipaments per habitant és de 16,32 
m²s/hab.  Aquesta  xifra  es  redueix  lleugerament  fins  als  29m2s/hab  si  es  considera  la 
projecció de població de 330 habitants. Totes dues xifres es situen per sobre de l’estàndard 
mínim de 9,85 m²s/hab que marca el Pla Territorial General de Catalunya per a municipis 
de 1.000 a 5.000 habitants.

En  consonància  amb  el  model  compacte  de  desenvolupament  del  POUM  els  nous 
equipaments  que  s’obtindran  dels  nous  desenvolupaments,  es  situen  dins  del  nucli 
principal de Copons, de manera que queda garantida la funcionalitat per al global de la 
població del municipi i una ocupació i distribució eficient en el territori.

Pel que fa a la ubicació prevista per l’equipament del camp de futbol i per la infraestructura 
tècnica de l’estació depuradora d’aigües residuals s’estableix que les actuacions per a la 
nova implantació d’una depuradora i en l’equipament del camp de futbol, hauran de ser 
compatibles davant el risc d’inundació i en aquest sentit hauran de justificar la compatibilitat 
amb les afeccions de la Riera Gran o de Veciana, d’acord amb l’informe de l’ACA.
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d) Habitatge de protecció pública i habitatges dotacionals

El POUM no preveu reserves per habitatge protegit.  D’acord amb l’article 57.3.a, no és 
exigible  la  reserva  per  a  la  construcció  d’habitatges de protecció  pública que el  TRLU 
requereix per a la resta de municipis. 

No obstant, cal esmentar que el Pla territorial inclou en les recomanacions específiques per 
protegir i potenciar els nuclis petits, la dotació per part dels POUMs, de microactuacions 
d’habitatge protegit que han de contribuir a fixar la població jove. 

Vist  també,  que  algunes  de  les  actuacions  per  nou  habitatge,  poden  acollir  aquesta 
tipologia (PAU-01 L’escorxador, PMU-03, Naus de sòls carrer o PMU-2 Cal Reiet), escau 
recomanar que s’estudiï la possibilitat de preveure una certa reserva d’habitatge protegit, 
que pugui cobrir les necessitats d’habitatge assequible per part de població. 

e) Xarxes de serveis

Respecte  les  xarxes  de  serveis,  als  plànols  d’ordenació  es  mostren  les  noves  xarxes 
proposades en relació amb el nou desenvolupament plantejat al POUM.

19. Altres consideracions pel que fa a la regulació del sòl urbà i no urbanitzable

REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT

L’objectiu que es marca el  POUM per aquesta zona és el  de potenciar la rehabilitació, 
transformació  i  adequació  de  les  edificacions,  a  les  demandes  tècniques  normatives 
actuals de l’habitatge (habitabilitat, CTE, accessibilitat), així com a altres usos a implantar, 
mantenint les característiques tipològiques del caràcter històric característic del teixit, és a 
dir, del paisatge urbà.

Es fan les següents consideracions:
- La zona de casc antic, clau 2, regulada a l’article 152, inclou determinades parcel·les 
inserides  al  teixit  del  casc  antic,  que  inclouen  edificacions  que  no  són  objecte  de 
conservació  patrimonial  i  per  tant,  poden ser  enderrocades  i  reconstruïdes.  En  aquest 
sentit, la regulació dels paràmetres d’edificació, estan plantejats per garantir la integració 
amb la resta del teixit, fins al punt de dibuixar esquemes de composició de façanes, fet que 
es valora favorablement. 

Cal fer esment però, a la regulació de la profunditat edificable, que s’ha fixat en 15 m en 
planta baixa i en 11 m en plantes pis. Tenint en compte que les edificacions preexistents, 
podrien quedar  en règim de volum disconforme, és recomanable  fixar  que en aquests 
casos, que a banda de mantenir l’alçada i nombre de plantes existents, es permet mantenir 
la profunditat consolidada. 

- Pel que fa a la regulació dels usos de la zona de casc antic de conservació (clau 1), s’ha 
detectat  que  s’han  eliminat  alguns  usos  que  preveia  el  planejament  vigent,  els  quals 
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podrien ser compatibles amb les condicions de preservació de l’edificació de la clau, i que 
podrien  contribuir  a  la  reactivació  de  l’activitat  dins  el  nucli.  Es  tracta  d’usos  com  el 
d’oficines,  l’hoteler,  l’educatiu,  el  sanitari-assistencial  i  l’esportiu,  que  podrien  ser 
demandats en algun moment del període de vigència del POUM. Es recomana revisar els 
usos admesos en aquesta clau i admetre d’altres usos que, amb caràcter complementari o 
ocupant tota l’edificació, podrien ser admissibles. 

- S’ha detectat també, que les claus residencials, no regulen els cossos sortints o balcons. 
Caldria considerar la necessitat d’incloure aquesta regulació, que sí que és prevista a les 
NNSS vigents. 

- La regulació de l’ús industrial en les diferents claus de zona i també en les fitxes dels 
sectors  i  polígons  distingeix  les  categories  primera,  segona  i  tercera.  No  obstant,  la 
regulació específica de l’ús industrial de l’article 249 no inclou aquesta referència, sinó que 
es basa en la classificació de les activitats de la Llei 20/2009, de prevenció i control de les 
activitats. Cal revisar aquesta incongruència, de manera que quedi clara la regulació de l’ús 
industrial. Es recomana altrament, adoptar una regulació de caire urbanístic, que permeti 
una fàcil interpretació de la normativa i transcendir canvis en la legislació sobre les activitat, 
si bé mantenint una vinculació amb aquesta classificació de la Llei 20/2009. 

REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

Pel que fa la regulació del sòl no urbanitzable, el primer informe urbanístic i territorial ja va 
valorar favorablement l’aproximació al règim del sòl no urbanitzable del POUM. Destacar 
que, tal  i  com es va sol·licitar,  s’han classificat  com a sòl  no urbanitzable els terrenys 
situats al sud del nucli, per sota l’edifici de l’escorxador i actualment classificats de sòl urbà. 

D’aquesta manera es recula el límit sud del sòl urbà, ajustant-lo a les edificacions existents. 
S’alliberen  terrenys  afectats  pel  risc  d’inundació  i  es  preserven  els  terrenys  d’horta 
periurbana. Al nucli de La Roquera també s’ha limitat el sòl urbà al reconeixement de les 
edificacions existents, classificant part del sòl actualment urbà, com a no urbanitzable. 

Respecte  l’informe,  el  POUM  també  ha  recollit  la  proposta  d’establir  una  qualificació 
específica per a l’àmbit  d’horta del  nord del  nucli  urbà, per a la preservació  dels seus 
valors, així com la delimitació d’un pla especial per a la futura ordenació de nous usos, 
actuacions i construccions, es tracta del PEU-01, Parc agrari. 

Es troba en tràmit d’aprovació el Pla director urbanístic de les activitats de càmping, que té 
com objectiu garantir  l’encaix territorial,  urbanístic,  ambiental  i  paisatgístic de les noves 
implantacions,  el  qual  es  troba  pendent  d’aprovació  definitiva,  i  que  afectarà  els  nous 
establiments  que  s’implantin  al  municipi.  Caldrà  garantir  que  el  POUM  no  contradiu  i 
s’adequa a les determinacions que fixa el PDU.

En relació a la normativa proposada, es fan es següents consideracions:

- Pel que fa a les construccions agrícoles, cal revisar la regulació de l’article 194 en relació 
al procediment d’autorització.  En l’apartat c, cal afegir les excepcions de l’article 48.4 del 
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Decret 64/2014, de 13 de maig, d’aprovació del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.  D’altra  banda  en  l’apartat  2,  cal  incloure  la  referència  a  la  necessitat  de 
demanar informe de la CTU, previ a la llicència, tal com preveu l’article 59 del l’esmentat 
Reglament. En tot cas, cal eliminar la referència a l’article 48.2.b del Decret 305/2006, atès 
que és un article derogat. 

-  En  aquest  mateix  article,  en  l’apartat  3.d,  cal  aclarir  el  redactat  segons  el  qual  “es 
permetrà seguir  el  procediment  de l’article  48 del  TRLU en el  cas que les volumetries 
superin  qualsevol  d’aquests  llindars”,  atès  que  no  queda  clar  si  s’estan  establint  uns 
llindars  diferents  als  establerts  en  el  TRLU,  pels  quals  es  requereix  l’aprovació  d’un 
projecte d’actuació específica. Aquest aspecte és aplicable també a l’article 195.4.e, que 
regula les construccions ramaderes.

- En aquest mateix article, en l’apartat e) es recomana eliminar la previsió de plantar una 
filera d’arbres, atès que habitualment no és una mesura que contribueixi a la integració 
paisatgística.  Per contra,  és més interessant que sigui  el  propi  projecte que plantegi  la 
millor  proposta  d’integració,  atenent  les  característiques  de  l’entorn,  sempre  que  sigui 
necessària  una plantació  que pugui  contribuir  a  la  integració  paisatgística.  En aquests 
casos,  és  preferent  indicar  la  necessitat  d’adoptar  patrons  naturalitzats  i  vegetació 
autòctona. Sí que és rellevant, d’altra banda, indicar la necessitat que aquesta proposta es 
concreti tant als plànols de la proposta com al pressupost del projecte. Aquesta mesura 
s’haurà de traslladar també a l’article 195, que regula les construccions ramaderes. 

-  Afegir  en  relació  a  les  construccions  agrícoles  i  especialment  les  ramaderes,  la 
recomanació que la normativa incorpori la regulació de la implantació de l’edificació sobre 
el terreny i en concret que estableixi determinacions per als talussos o desmunts, com són 
la limitació d’un pendent màxim i la necessitat de revegetació, en el cas que es superi el 
pendent que permet la revegetació espontània. 

- A nivell normatiu també es recomana incloure que els projectes d’usos i construccions en 
sòl no urbanitzable tinguin en consideració les propostes de criteris i accions del Catàleg 
de paisatge de les Comarques Centrals. Destacar específicament els següents:

- Mantenir  l’estructura agrícola  tradicional  de secà, amb bancals continguts per   
marges  de  pedra  seca,  herència  d’antigues  vinyes,  sovint  amb fruiters  a  les 
vores, com els ametllers.

- Protegir  els  amplis  horitzons  visuals  d’aquests  paisatge  agrari  de  secà  de   
qualsevol element que els pugui distorsionar.

- Afavorir  el  manteniment  i  nova  plantació  d’arbres  fruiters  a  les  vores  dels   
marges  per  mantenir l’estructura del mosaic agrícola de secà que configura la 
unitat, de gran valor estètic.

CATÀLEG DE MASIES

Amb  caràcter  general,  es  valoren  adequadament  els  criteris  establerts  al  Catàleg  de 
masies  i  cases  rurals,  i  la  normativa  proposada.  En  tot  cas  cal  fer  les  següents 
observacions: 
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Cal excloure del Catàleg (en normativa i en les fitxes) totes aquelles determinacions que 
facin  referència  a  altres usos que no siguin  els  indicats  en l’article  47.3  bis  del  TRLU 
(  habitatge familiar;  establiment hoteler amb exclusió de la modalitat  d’hotel  apartament;   
establiment de turisme rural; activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de 
restauració; equipaments, o a serveis comunitaris  ), i que per tant, escapen de l’objecte del   
Catàleg  de  masies,  que  a  més,  requereixen  procediments  d’autorització  d’usos  i 
construccions diferents. 

Seria el cas de les activitats o equipaments d’interès públic de l’article 47.4 del TRLU o els 
usos agrícoles i  anàlegs de l’article 47.6 que s’han inclòs en l’article 192. Seria el  cas 
també de l’ús d’indústria agrícola, forestal i ramadera i l’ús sòcio-cultural, educatiu, sanitari-
assistencial i administratiu, previstos en algunes fitxes. De manera equivalent, cal excloure 
del Catàleg i de les fitxes els volums utilitzables per a altres usos regulats a l’article 228. 

Advertir de la limitació de construir noves piscines de l’article 234. Segurament no respon a 
les demandes dels  habitants del  sòl  no urbanitzable,  ni  a les necessitats  d’altres usos 
admissibles en les masies com l’hoteler. Aquesta limitació hauria en tot cas de supeditar-se 
a raons d’integració paisatgística o de preservació de valors ambientals. 

D’altra banda, per tal d’evitar duplicitats i possibles errors d’interpretació, cal que l’article 
192 remeti  a la  regulació  dels  articles 217 a 252 del  títol  IX,  eliminant  del  primer,  les 
regulacions dels apartats 3, 4 i 5.

Pel que fa a l’article 226, que regula la divisió horitzontal, cal que indiqui que la divisió 
horitzontal  i  el nombre màxim d’habitatges està establert en cada fitxa.  Pel que fa a la 
regulació sobre la possibilitat d’utilitzar volums annexes assenyalats com a recuperables, la 
proposta, si bé fixa condicions per limitar-la als volums annexes, de valor, que conformen 
el conjunt de la masia principal, és complexa i deixa marge obert per a la interpretació, i 
obre la possibilitat a implantar habitatges fora del que es consideren els volums que poden 
integrar el conjunt principal històric de la masia.

En  aquest  sentit  es  considera  recomanable  que  s’incloguin  aquests  volums  annexes 
directament en la delimitació del volum principal, si escau, amb la delimitació d’un “conjunt 
principal”,  entenent  que  configuren  un  volum històric  unitari.  Complementàriament,  cal 
excloure la  possibilitat  de destinar  a  habitatge,  als  efectes de la  divisió  horitzontal,  els 
volums que restessin identificats com a recuperables.

En relació a les fitxes normatives de cada element, es fan les següents consideracions:
- Amb caràcter general, cal revisar que els croquis acotats es corresponguin a la realitat 
construïda que s’identifica a l’ortofotomapa.
-  Amb  caràcter  general,  cal  ampliar  les  fotografies  aportades  en  les  fitxes  per  poder 
identificar cada element i volum assenyalat a l’esquema de la masia i especialment dels 
volums identificats com a recuperables. Recordar que només poden catalogar-se com a 
tals,  els  volums que tot  i  no formar  part  de  l’habitatge  original,  es  pot  considerar  que 
integren el conjunt històric, sempre que presentin valors per a ser catalogats.
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-  Amb caràcter  general,  cal  revisar  la  identificació  dels  riscos  geològics,  d’inundació  o 
d’incendis forestals, així  com les servituds de carreteres, de pas de línies elèctriques o 
d’altres, que afecten les masies catalogades.
- Pel que fa a les condicions particulars:
o M07 Can Bacardit i M08 La Caseta: Cal aportar major informació en relació a l’antiguitat i 
valor dels diferents volums catalogats.  Caldrà excloure els volums que no presentin valors 
per a ser incorporats al Catàleg. 
o  M09 Cal  Remijot:  Cal  ampliar  la  informació  històrica  de  l’element.  Cal  acreditar  l’ús 
històric d’habitatge per admetre l’ús d’habitatge familiar. Caldrà justificar que la masia és 
adequada per a l’ús d’habitatge d’acord amb les normatives d’habitabilitat sense requerir 
grans ampliacions.  
o  M11 Mas Gelabert:  Cal  advertir  dels  riscos sobre inundabilitat  si  és el  cas,  i  de les 
mesures o condicions que cal prendre en relació a aquest risc, per a la rehabilitació de la 
masia.
o M13 Masia de Cal Manset: La rehabilitació d’aquesta masia en mal estat de conservació i 
deshabitada, hauria de supeditar-se a assegurar la compatibilitat amb la presència de la 
torre elèctrica d’alta tensió.
o M18 Ca l’Arnau: Cal incorporar en la identificació de volums el  porxo situat al  nord i 
modificar l’esquema de la planta a la realitat de les edificacions existents. 
o M19 Cal Salvadoret, M21 Cal Barrera, M22 Cal Favó, M24 Cal Queta: Cal aportar major 
informació històrica de la masia -descriptiva i gràfica- i l’evolució constructiva dels volums 
que es cataloguen. 
o  M26 Cal  Tresó:  La  rehabilitació  d’aquesta  masia  en  runes  hauria  de  supeditar-se  a 
assegurar la compatibilitat amb la presència de la carretera C-1412z.
o M27 Cementiri: Cal excloure del catàleg aquesta fitxa atès que es tracta d’un equipament 
que no es troba en cap dels supòsits de reconstrucció i  rehabilitació de masies i cases 
rurals de l’article 47.

20. Indicacions complementàries pel que fa a la resta de documentació

a) Documentació gràfica
Pel que fa als límits municipals, caldrà que el document reculli els límits oficials del terme 
municipal segons les actes de reconeixement de la línia de terme que consten a la Direcció 
General d’Administració Local.

b) Estudi econòmic:
Cal justificar els valors de venda incorporats a l’estudi de viabilitat aportant el corresponent 
estudi de mercat.

c) Agenda:
Cal  completar  l’agenda del  Pla,  incorporant  els  terminis  i  les previsions temporals dels 
sectors de planejament derivat  i  dels polígons d’actuació urbanística tal  com determina 
l’article 76 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

d) Normativa
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Cal corregir l’errada detectada en l’índex de la normativa, pel que fa a la relació de zones. 
S’observa que manca identificar la clau 3, de volumetria específica i la clau 4, d’implantació 
industrial. 
Cal revisar en l’article 188, Definició i tipus del capítol VI, Regulació de les construccions i 
les activitats admeses en sòl no urbanitzable. L’apartat 3, que fa referència a l’inventari 
d’edificacions  amb ús  d’habitatge,  hauria  d’assenyalar  que  el  llistat  és  el  que  figura  a 
l’article 193, Altres edificacions en sòl no urbanitzable i no a la memòria del Pla. 

e) Memòria
Cal revisar a la pàgina 117, la referència a desenvolupar un únic àmbit de PMU a la façana 
oest. 
Cal revisar a les pàgines 111 i 117, la referència a la qualificació d’equipament l’edifici de 
l’antiga fàbrica tèxtil del nucli de Copons. 

Cal  revisar als apartats d’anàlisi  de la població i  del  parc d’habitatges, per verificar  si 
escau, l’ajust de l’horitzó de la població al nombre d’habitatges previst que resultaran del 
desenvolupament del POUM. 

Fonaments de dret
Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i 
de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, 
aquesta Comissió acorda:

-1 Emetre informe sobre el Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons a l’efecte de 
l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es preveu sotmetre a aprovació 
provisional previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada 
pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb les observacions següents per 
tal que puguin ésser considerades en l’acord d’aprovació subsegüent:

1.1. Pel que fa a l’adequació al planejament territorial:

- 1.1.1.  En  la  regulació  de  la  clau  21,  o  alternativament  en  l’article  190,  Actuacions 
específiques  d’interès  públic,  cal  indicar,  pel  que  fa  a  les  actuacions  específiques 
destinades a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en 
el medi rural i pel que fa a les formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, 
no s’admetrà la seva implantació si existeixen alternatives raonables en sòl de menor 
protecció.
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- 1.1.2.  En la  regulació de la  clau 22,  es recomana revisar  la limitació  que prohibeix 
qualsevol tipus de construcció, admetent certs usos i edificacions sempre que siguin 
compatibles amb la regulació del SNU, del sòl de protecció territorial i amb els valors 
específics del sòl. 

- 1.1.3. Cal completar l’article 173, atès que només incorpora la definició del què s’entén 
per edificacions aïllades però no pròpiament cap regulació. Es recomana incorporar les 
determinacions de l’article 6.3 de les normes territorials pel que fa a la seva integració 
paisatgística.

1.2. Pel que fa als creixements proposats:

- 1.2.1 PMU 01, El Castell: Cal completar les condicions d’ordenació de la fitxa indicant 
que l’edificació s’haurà de situar de manera que s’alliberi al màxim el sòl més pròxim a 
la  carretera  sense  ocupar  el  talús  existent.  Cal  també  establir  que  la  situació  de 
l’edificació  tindrà  en  compte  reduir  la  visibilitat  des  de  la  carretera  i  garantirà  una 
adequada inserció paisatgística en la façana de llevant i el conjunt del nucli.

- 1.2.2 PMU 02, Cal Reiet:

Cal completar les condicions d’ordenació de la fitxa indicant la necessitat de preveure 
per a l’aparcament una urbanització que permeti la doble funcionalitat d’aparcament i 
espai lliure públic, i que garanteixi la compatibilitat en la mobilitat de vianants i vehicles. 

D’altra banda, cal preveure una reserva d’espais lliures adequada per a donar servei als 
nous habitatges que generarà el sector i que garanteixi la permeabilitat del teixit urbà i la 
obertura cap als espais de la Riera de Veciana. 

Així mateix, cal esmenar l’apartat 3 de condicions d’ordenació, edificació i ús, de manera 
que s’estableixi que els paràmetres d’ordenació de l’edificació reflectits als plànols tenen 
caràcter indicatiu, enlloc de la posició de l’edificació. 

- 1.2.3 PAU 01, L’Escorxador: Cal revisar les càrregues del sector, tenint en compte el 
baix valor residual del sòl, de manera que es garanteixi un equilibri respecte la resta 
d’àmbits, tot tenint en compte l’exposat en l’apartat valoratiu de l’acord.

- 1.2.4 PAU 02, Zona industrial nord i PMU 04, Zona industrial sud:

Cal ajustar la delimitació del PMU-04 per tal que abasti bàsicament les naus ramaderes 
existents.

Cal  classificar el  sòl  de l’àmbit  del PAU 02 de sòl urbà no consolidat i  preveure les 
cessions del 10% d’aprofitament urbanístics que determina l’article 43.1 del TRLU. 

Cal preveure una ordenació conjunta dels dos àmbits per tal d’establir un únic accés i un 
espais  d’aparcaments  compartits,  tot  preveient  un  repartiment  equitatiu  d’aquestes 
càrregues.
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1.3. Pel que fa als àmbits en sòl no urbanitzable:

- 1.3.1 PEU 1, Parc Agrari: Es recomana incloure en la fitxa les directrius del Catàleg de 
paisatge  de  les  Comarques  Centrals  relacionades  amb  les  hortes  urbanes.  Es 
recomana també establir  a la fitxa que la delimitació de l’àmbit és orientativa,  i  que 
podrà ajustar-se en la figura del PEU que es desenvolupi.

- 1.3.2 PEU 2, Hort d’en Sala, PEU 3, Circ de les Feixes i PEU 5, Paintball: Cal eliminar 
la delimitació d’aquests àmbits de pla especial sense obstar que s’introdueixin els usos 
previstos dins la regulació de les claus corresponents en sòl no urbanitzable, de manera 
que sigui en el marc dels futurs projectes d’actuació específica o plans especials que 
els desenvolupin, on caldrà justificar la seva idoneïtat, i determinar l’abast de l’actuació, 
les condicions d’accés i la correcta integració paisatgística. Pel que fa al PEU 5, caldrà 
establir  normativament  que  en  aquests  terrenys  és  vigent  el  pla  especial  aprovat 
definitivament.

- 1.3.4  PEU 4,  Façana  de  Ponent:  Cal  compatibilitzar  la  regulació  de  les  condicions 
d’ordenació  de  la  façana  de  ponent  amb  la  que  es  prevegi  per  a  les  edificacions 
incloses en els àmbits de planejament que afronten al parc (PAU-3, PMU-2 i PMU-3), 
tenint  en  compte  els  diferents  temps  de  desenvolupament.  En  aquest  sentit,  es 
recomana traslladar la regulació prevista en aquest PEU pel que fa a les façanes i els 
espais lliures privats a cadascuna de les fitxes dels àmbits. Així mateix, es recomana 
també establir a la fitxa que la delimitació de l’àmbit és orientativa, i que podrà ajustar-
se en la figura del PEU que es desenvolupi.

1.4. Respecte als sistemes urbanístics i reserves d’habitatge de protecció pública:

- 1.4.1 Cal especificar la titularitat dels terrenys previstos als aparcaments del nucli, i en 
cas que siguin privats, justificar que l’Ajuntament disposa dels recursos per a la seva 
obtenció  i,  si  escau,  urbanització.  En aquest  cas,  caldrà preveure aquesta actuació 
aïllada  a  càrrec  de  l’Ajuntament  en  l’agenda  i  la  seva  despesa  en  els  annexes 
econòmics del POUM.

- 1.4.2 Cal reduir l’amplada del vial previst sota el pont de l’antiga carretera de Ponts tot 
ajustant-lo a l’amplada del camí públic existent i considerar-lo un vial per a vianants. 
Com actuació aïllada a càrrec de l’Ajuntament cal que sigui temporalitzada en l’agenda i 
prevista la seva despesa en els annexes econòmics del POUM.

- 1.4.3 Reserves HPO.  Es recomana valorar  la possibilitat  de fixar  una certa  reserva 
d’habitatges  de  protecció  pública  dins  dels  sectors  i  polígons  de  desenvolupament 
residencial que pugui cobrir les necessitats d’habitatge assequible per part de població. 

1.5 Regulació del sòl urbà consolidat
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- 1.5.1 Clau 2, zona de casc antic (art.152): És recomanable fixar per a les edificacions 
existents, que es permet mantenir la profunditat consolidada, per evitar que quedin en 
situació de volum disconforme.

- 1.5.2 Clau 1, zona de casc antic de conservació: És recomanable recuperar alguns dels 
usos  admesos  en  la  regulació  vigent  com  el  d’oficines,  hoteler,  educatiu,  sanitari 
assistencial i esportiu. 

- 1.5.3  Totes  les  claus  residencials:  cal  incloure  la  regulació  dels  cossos  sortints  o 
balcons. 

- 1.5.5  Cal  aclarir  la  regulació  de  l’ús  industrial  i  revisar  la  incongruència  entre  la 
regulació que apareix en les claus de zona i les fitxes, i la regulació general dels usos 
de  l’article  249.  Es  recomana  adoptar  una  regulació  de  caire  urbanístic,  evitant  la 
referència als annexos de la llei 20/2009, de prevenció i control de les activitats. 

1.6 Regulació del sòl no urbanitzable

- 1.6.1 Pel que fa a l’activitat de càmping i aparcament de caravanes, cal garantir que les 
determinacions  del  POUM  són  compatibles  amb  les  determinacions  del  PDU  de 
l’activitat de càmping, actualment en tràmit.

- 1.6.2  Cal  revisar  la  regulació  de  l’article  194  en  relació  a  l’autorització  de  les 
construccions agrícoles. En l’apartat c,  cal  afegir les excepcions de l’article 48.4 del 
Decret  64/2014,  de  13  de  maig,  d’aprovació  del  Reglament  sobre  protecció  de  la 
legalitat urbanística. En l’apartat 2, cal fer referència a la necessitat de demanar informe 
previ a la CTU, d’acord amb l’article 59 del citat Reglament. Cal eliminar la referència a 
l’article 48.2.b del Decret 305/2006, atès que és un article derogat.

- 1.6.3 Cal revisar l’apartat 3.d de l’article 194 i l’apartat 4.e de l’article 195, i aclarir el 
redactat que estableix que  “es permetrà seguir el procediment de l’article 48 del TRLU 
en el cas que les volumetries superin qualsevol d’aquests llindars” atès que no queda 
clar si s’estan establint uns llindars diferents als establerts en el TRLU, pels quals es 
requereix l’aprovació d’un projecte d’actuació específica.

- 1.6.4 Es recomana eliminar, en els articles 194 i 195, la previsió de plantar una filera 
d’arbres i establir que el projecte corresponent, contempli com a mesura d’integració 
paisatgística la plantació amb vegetació, definint una proposta coherent amb l’entorn, 
adoptant patrons naturalitzats i emprant vegetació autòctona i incloent la definició de la 
proposta de plantació en plànols i en pressupost.

- 1.6.5  Es  recomana  incloure  una  regulació  de  la  implantació  de  les  construccions 
agrícoles  i  ramaderes  sobre  el  terreny,  que  estableixi  determinacions  respecte  els 
talussos o desmunts  i  en  general  dels  moviments  de terres,  per  garantir  una bona 
integració paisatgística. 
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- 1.6.6 Es recomana incloure en normativa les propostes de criteris i accions del Catàleg 
de paisatge de les Comarques Centrals, sobre el manteniment de l’estructura ag´riocal 
tradicional, la protecció dels horitzons visuals, etc.

1.7 Catàleg de masies i cases rurals

- 1.7.1  En  general  cal  excloure  del  Catàleg  totes  aquelles  determinacions  que  facin 
referència a l’autorització d’usos que no siguin els indicats en l’article 47.3 del TRLU. 
Cal excloure del catàleg i de les fitxes els volums definits com a volums utilitzables per 
a altres usos, que es regulen a l’article 228. 

- 1.7.2 Cal  que l’article 192 remeti  a la regulació dels articles 217 a 252 del  títol  IX, 
eliminant del primer les regulacions duplicades dels apartats 3, 4 i 5. 

- 1.7.3  En  l’article  226,  cal  indicar  que  la  divisió  horitzontal  i  el  nombre  d’habitatges 
resultant,  resta  regulada  en  cada  fitxa.  En  relació  a  la  regulació  prevista,  sobre  la 
possibilitat que l’ús d’habitatge als efectes d’aquesta divisió horitzontal, pugui incloure’s 
en els volums assenyalats com a volums recuperables, es recomana que s’incloguin 
aquests  volums  dins  el  volum  principal  si  escau,  amb  la  delimitació  d’un  “conjunt 
principal”.  Complementàriament cal excloure la possibilitat de destinar a habitatge la 
resta de volums que quedessin identificats com a recuperables, als efectes de la divisió 
horitzontal. 

- 1.7.4 Cal considerar la resta d’aspectes que s’assenyalen a la part valorativa, en relació 
a les fitxes de cada element. 

1.8 Pel que fa a la resta de documentació:

- 1.8.1 Documentació gràfica: Pel que fa als límits municipals, caldrà que el document 
reculli els límits oficials del terme municipal segons les actes de reconeixement de la 
línia de terme que consten a la Direcció General d’Administració Local.

- 1.8.2  Estudi  econòmic:  Cal  justificar  els  valors  de  venda  incorporats  a  l’estudi  de 
viabilitat aportant el corresponent estudi de mercat.

- 1.8.3 Agenda: Cal completar l’agenda del Pla, incorporant els terminis i les previsions 
temporals dels sectors de planejament derivat i dels polígons d’actuació urbanística tal 
com determina l’article 76 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

- 1.8.4 Normativa: 

Cal corregir l’errada detectada en l’índex de la normativa, pel que fa a la relació de 
zones. S’observa que manca identificar la clau 3, de volumetria específica i la clau 4, 
d’implantació industrial. 

Cal revisar en l’article 188, Definició i tipus del capítol VI, Regulació de les construccions 
i les activitats admeses en sòl no urbanitzable. L’apartat 3, que fa referència a l’inventari 
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d’edificacions amb ús d’habitatge, hauria d’assenyalar que el llistat és el que figura a 
l’article 193, Altres edificacions en sòl no urbanitzable i no a la memòria del Pla.

- 1.8.5 Memòria:

Cal revisar a la pàgina 117, la referència a desenvolupar un únic àmbit de PMU a la 
façana oest. 

Cal revisar a les pàgines 111 i 117, la referència a la qualificació d’equipament l’edifici 
de l’antiga fàbrica tèxtil del nucli de Copons. 

Cal revisar als apartats d’anàlisi de la població i del parc d’habitatges, per verificar  si 
escau, l’ajust de l’horitzó de la població al nombre d’habitatges previst que resultaran del 
desenvolupament del POUM.

-2 Indicar a l’Ajuntament que aquest informe compleix les funcions de l’informe establert a 
les normes d’ordenació territorial dels plans territorials en relació amb els documents dels 
plans aprovats inicialment.

-3 Indicar a l’Ajuntament que aquest informe s’emet sense perjudici  de la resolució que 
pugui adoptar-se definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.

-4 Indicar a l’Ajuntament que la documentació en format digital que s’ha de presentar als 
efectes de l’aprovació  definitiva,  ha d’incloure obligatòriament  una carpeta,  anomenada 
Estàndard  del  Mapa  urbanístic  de  Catalunya,  estructurada  d’acord  amb  el  model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital  de les principals determinacions urbanístiques 
dels plànols del pla d’acord amb l’esmentada Ordre TES 195/2019.

-5  Notificar  aquest  acord  a  l’Ajuntament  i  a  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació 
Ambiental.

La secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme del Penedès
Cristina Garcia Perera
Signat electrònicament
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C. Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
http://territori.gencat.cat  
 

RESOLUCIÓ 
TES/   /2020, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Copons (exp. OTAABA20160144). 
 
 
Fets 
 
En data 3 de febrer de 2017 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona va emetre el document d’abast en relació amb l’avanç del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Copons, en el qual s’efectuava una valoració dels objectius i 
criteris adoptats, de la justificació de les alternatives considerades i de la proposta 
efectuada.  
 
Així mateix, s’identificaren les administracions públiques afectades i el públic interessat 
en el procediment d’avaluació ambiental; en concret, la mateixa Oficina Territorial, la 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, l’Agència Catalana de l’Aigua, la 
Sub-direcció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la Secció de Biodiversitat i Medi 
Natural dels Serveis Territorials a Barcelona, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
la Sub-direcció General de Programes en Protecció Civil, els Serveis Territorials a la 
Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els 
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia, El Saüquer 
Associació per a la Preservació del Territori, DEPANA - Lliga per a la defensa del 
patrimoni natural, l’ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, i el CREAF 
- Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. 
 
Per acord del Ple municipal adoptat en sessió de 7 de març de 2019, es va acordar 
aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal de referència i sotmetre’l a 
informació pública per un termini de 45 dies mitjançant la publicació d’edictes al DOGC 
núm. 7830 de 14 de març de 2019, al BOP de Barcelona de 14 de març de 2019, al diari 
El Punt Avui de 14 de març de 2019 i a la publicació periòdica L’Enllaç de 14 de març de 
2019. Segons la documentació aportada, es van presentar 14 escrits d’al·legacions al 
Pla, un dels quals en substitueix un d’anterior. 
 
Simultàniament, s’efectuaven les consultes a les administracions públiques afectades i al 
públic interessat anteriorment esmentats. 
 
Posteriorment, en dates 12, 23 i 29 de juny de 2020, van entrar al registre electrònic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de la declaració ambiental estratègica 
sobre el Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons, així com la documentació 
necessària per a la seva emissió, presentades per l’Ajuntament. 
 
Aquest expedient complet ha estat analitzat tècnicament per l’Oficina Territorial 
esmentada en el seu informe proposta de 26 d’octubre de 2020, en el qual es valora el 
procediment d’avaluació ambiental al qual ha estat subjecte el Pla referència, tenint en 
compte les determinacions establertes pels organismes consultats, el resultat de la 
informació pública i l’anàlisi del seu grau d’incorporació a la proposta. 
 
Prèviament, es descriu la proposta finalment adoptada, la qual suposa la revisió de les 
Normes subsidiàries de planejament vigents, aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de juny de 1995. 
 
De les propostes del Pla, se’n destaquen les següents: 
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- Nucli de Copons: compactar el nucli urbà, tancar el nucli pel nord-est i l’oest amb els 
nous sectors del Castell, Cal Reiet, la Palissa i Naus dels Sols-carrer, delimitar els horts i 
jardins privats, aquests últims sense edificabilitat, mantenir i rehabilitar el parc 
d’habitatges d’alt valor patrimonial, permetre la rehabilitació en plurihabitatge per 
densificar el nucli, preservar les estructures urbanes i potenciar els habitatges 
assequibles per a joves, etc. 
 
- Nucli de la Roquera: mantenir l’edificabilitat existent, conservar i millorar l’edificació, i 
definir una nova delimitació de sòl urbà que contingui estrictament el conjunt de cases 
actuals. 
 
- Nucli de Sant Pere de Copons: mantenir i rehabilitar el conjunt arquitectònic, i seguir 
amb el creixement previst al sud-oest del nucli, segons la Modificació puntual de 2006. 
 
- Edificacions en sòl no urbanitzable, elements a protegir i patrimoni arquitectònic i 
natural: considerar els elements recollits al Mapa de patrimoni cultural, identificar masies, 
cases rurals i altres elements de valor arquitectònic, delimitar els horts i l’estructura 
industrial del sistema de reg, les basses i molins com a patrimoni arqueològic, conservar i 
potenciar la xarxa de camins, classificar de sòl no urbanitzable l’Hort d’en Sala, millorar i 
potenciar infraestructures i equipaments (cementiri, nova EDAR, etc.), optar per una 
ordenació que protegeixi activament i posi en valor els espais agrícoles, apostar per la 
connectivitat, protegir la xarxa hidrogràfica i l’espai agroforestal, i respectar les 
determinacions del planejament territorial i urbanístic en la zonificació del sòl no 
urbanitzable. 
 
- Mobilitat i aparcament: crear un nou vial al sector del Castell, resseguint l’actual camí en 
forma d’anella, millorar el camí que passa per sota el pont de la carretera de Ponts, 
comunicar la zona d’equipaments esportius i l’aparcament del costat de la carretera amb 
l’extrem sud del nucli, crear 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 i 
potenciar els camins rurals, i consolidar els aparcaments de Sant Magí, Cal Reiet i la 
zona esportiva. 
 
- Àrees industrials/activitat econòmica: desclassificar el sector de sòl urbanitzable 
industrial previst al sud del nucli urbà, mantenint només el classificat de sòl urbà, 
permetre nous usos a l’antiga cimentera per aprofitar l’edificació existent i fomentar les 
activitats econòmiques compatibles amb l’entorn (Catàleg de masies, activitats 
ramaderes, activitats de lleure, etc.). 
 
En relació amb l’anterior, el POUM preveu, en sòl urbà, el desenvolupament de 4 plans 
de millora urbana i 4 polígons d’actuació urbanística. Quant al sòl no urbanitzable, 
defineix les zones de sòl de protecció especial agroforestal (clau 21), amb les subclaus 
de rústic forestal (21a), rústic agrícola (21b), i parc agrari (21c), així com de sòl de 
protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o paisatgístic (clau 22) i sòl de protecció 
preventiva (clau 23). En el sòl no urbanitzable delimita 5 plans especials. 
 
Per altra banda, en l’informe proposta mencionat s’avalua la idoneïtat ambiental del Pla, 
tenint en compte el model de desenvolupament urbà proposat i els principals valors 
ambientals de l’àmbit. En aquest sentit, es destaca la reducció de la superfície de sòl urbà 
i urbanitzable i del potencial d’habitatges respecte les Normes subsidiàries de 
planejament vigents, l’ampliació de la superfície de sòls de protecció especial definida pel 
planejament territorial en diversos àmbits del municipi, i l’adopció d’algunes mesures per 
preservar la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural 
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(zonificació, mesures normatives, etc.). Així mateix, s’incorporen determinacions en 
matèria d’adaptació topogràfica, riscos geològics i risc d’inundació, aquest últim aspecte 
amb especial incidència en l’àmbit d’estudi. Alhora, el Pla recull mesures d’ecoeficiència 
en l’edificació i la urbanització, reserva sòls per a la implantació d’una futura depuradora, i 
adopta diverses condicions sobre paisatge. 
 
Tot i això, es requereix la incorporació de mesures addicionals pel que fa al manteniment 
d’hàbitats catalogats d’interès comunitari i d’alguns marges amb pendent elevat, la 
regulació de determinats aspectes en sòl no urbanitzable i la proposta de catàleg de 
masies i cases rurals, i en matèria de canvi climàtic i gestió de sòls contaminats. 
 
En segon lloc, s’analitza la documentació ambiental aportada i es constata que el Pla que 
ha de ser objecte d’aprovació provisional incorpora un document resum, el qual 
s’estructura en els apartats següents: introducció i antecedents, característiques bàsiques 
del POUM, descripció general del procés d’avaluació ambiental, avaluació del resultat de 
les consultes realitzades, i conclusions del procés d’avaluació. Alhora, incorpora un 
annex, el qual valora el grau d’incorporació de les consideracions del document d’abast i 
dels informes sectorials i les al·legacions de caire ambiental rebudes sobre l’aprovació 
inicial del Pla. 
 
En referència a l’estudi ambiental estratègic, es constata que incorpora bona part de les 
determinacions establertes en l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i l’annex 
IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Alhora, inclou 
majoritàriament les consideracions del document d’abast relatives als elements 
ambientalment rellevants i als objectius i criteris ambientals, entre d’altres. 
 
No obstant això, analitzat el seu contingut es requereix la incorporació d’un seguit 
d’esmenes en la documentació ambiental esmentada. 
 
En tercer lloc, l’esmentat informe proposta descriu sintèticament el contingut de les 
al·legacions rebudes i analitza el grau d’incorporació de les valoracions i/o consideracions 
emeses per les administracions públiques afectades amb incidència ambiental. Es 
destaquen el Servei de Telecomunicacions, la Secretaria de Salut Pública, l’Autoritat del 
Transport Metropolità, Protecció Civil, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
l’Agència de Residus de Catalunya, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’Agència Catalana de l’Aigua, i els Serveis 
Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
En aquest sentit, tot i que es recorda que cal atendre a part de les seves determinacions, 
es constata la incorporació majoritària d’aquestes consideracions en la darrera 
documentació aportada. Així, es destaquen els canvis introduïts en la normativa i en les 
fitxes dels àmbits de gestió i de planejament proposats ja que s’hi ha recollit les 
prescripcions formulades pels diferents organismes, especialment les emeses per 
l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa al risc d’inundació. 
 
Finalment, quant a la valoració del procediment d’avaluació ambiental al qual ha estat 
sotmès el present Pla d’ordenació urbanística municipal, es palesa que, si bé la darrera 
proposta suposa un augment del sòl urbà de poc més d’1 ha respecte el document 
aprovat inicialment (incorporació del PMU 4, etc.) o comporta un nombre més gran 
d’habitatges respecte l’alternativa de l’avanç de POUM, representa una reducció en 
relació amb el planejament vigent, amb els conseqüents efectes ambientals positius 
(disminució de l’ocupació del sòl, de la mobilitat, etc.). Dit això, s’assenyala que al llarg 
del procediment d’avaluació ambiental s’han identificat, com a aspectes ambientals més 
rellevants, la necessitat de prevenir el risc d’inundació, així com d’adoptar una regulació 
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del sòl no urbanitzable (usos proposats, etc.) adequada al planejament territorial de 
referència i que permeti preservar i/o promoure els valors ambientals del municipi. En 
aquest sentit, a banda de demanar algunes esmenes quant a la documentació ambiental 
aportada, es fan consideracions sobre la normativa del Pla i alguns àmbits de 
planejament i gestió proposats, entre d’altres factors. 
 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, 
de 5 de desembre, estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, 
programes i projectes que puguin tenir efectes en el medi ambient.  
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme 
l’adaptació de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a 
la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no 
contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa 
disposició. 
 
L’apartat 6.a) primer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els plans 
d’ordenació urbanística municipal. 
 
L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, concreten la tramitació de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics.  
 
L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració 
ambiental estratègica per part de l’òrgan ambiental.  
 
L’article 12 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, determina que l’òrgan ambiental en relació 
amb tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.  
 
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com 
a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,  
 
 
Resolc: 
 
—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla d’ordenació urbanística 
municipal 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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 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. 
 
f) Caldrà esmenar l’estudi ambiental estratègic i el document resum, d’acord amb les 
consideracions fetes en l’apartat de valoració de l’expedient de l’informe proposta de 26 
d’octubre de 2020. 
 
—2 Indicar que l’informe de seguiment s’ha d’elaborar segons es determina en l’estudi 
ambiental estratègic, en el qual es valoraran els aspectes ambientals resultants del 
desenvolupament del Pla i on s’aportarà el càlcul actualitzat dels indicadors de seguiment 
ambiental. Es trametrà una còpia d’aquests informes als Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat a l’efecte del seguiment del Pla d’acord amb 
l’article 29 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril.  
 
—3 Recordar que en l’acord d’aprovació del Pla s’ha de fer constar una declaració 
específica sobre la presa en consideració de l’estudi ambiental estratègic, el document 
resum i la present Resolució, d’acord amb l’article 25.7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, i donar compliment a la resta de 
requeriments de publicitat establerts a l’article 28 de la Llei esmentada i a l’article 26 de la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
 
—4 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Copons i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin 
escaients en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, o 
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bé sens perjudici dels que siguin escaients en via administrativa contra l’acte d’aprovació 
del Pla, de conformitat amb l’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
 
D’acord amb l’article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental 
estratègica perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat el Pla en el 
termini màxim de dos anys des que es publiqui. 
 
 
Barcelona, 
 
 
Ferran Miralles Sabadell 
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
 
Signat electrònicament 
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