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AL·LEGACIONS PRESENTADES DINS DEL TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Relació d’escrits presentats:
Núm.

Núm. Registre

Data

Nom i cognoms (inicials)

1

2019/369

12.04.2019

R.S.G.

2

2019/387

17.04.2019

F.R.B.

3

2019/411

26.04.2019

J.M.M. – Bisbat de Vic

4

2019/467

10.05.2019

F.R.B.

5

2019/491

17.05.2019

X.A.R. i N.N.G.

6

2019/492

17.05.2019

A.M.G.

7

2019/502

20.05.2019

J.C.S. – Unió de pagesos de Catalunya

8

2019/505

21.05.2019

M.V.P. i C.F.T.

9

2019/507

21.05.2019

J.R.S.

10

2019/508

21.05.2019

J.R.S.

11

2019/509

21.05.2019

J.R.S.

12

2019/906

12.09.2019

R.C.M. i O.S. – Substituït per 2019/954

13

2019/954

24.09.2019

R.C.M. i O.S.

14

2019/962

26.09.2019

J.M.O.
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Escrit presentat per R.S.G. el 12 d’abril de 2019 (Nº Registre 2019/369)

Resum del contingut de les al·legacions:
Que és propietari d’una finca situada al carrer Raval, actualment dedicada a hort i a on existeix una
petita construcció, tipus barraca. Segons les NNSS, aquesta finca està qualificada com a Zona de
Verd privat protegit (clau 8) dins del sòl urbà del nucli de Copons. L’escrit informa que, segons el
POUM, la finca passaria a qualificar-se com a Zona de sòl de protecció territorial d’interès fluvial,
agrari i/o paisatgístic. Conservació de la biodiversitat (clau 22) i estaria inclosa dins el “PEU-4. Façana
de Ponent”.
L’escrit manifesta que la finca segueix una harmonia constructiva amb les finques veïnes situades a
sud-est i que aquestes mantenen la seva actual qualificació, la qual cosa suposa un tracte discriminatori a més de la pèrdua de valor econòmic de la propietat.
També manifesta que el manteniment de les característiques actuals de la fina finca són compatibles
amb els objectius i criteris del “PEU-4. Façana de Ponent” i, per tant, no cal que en formi part.
Per tant, l’escrit sol·licita que la finca en qüestió segueixi en el seu estat i consideració urbanística
actual i que no formi part del “PEU-4. Façana de Ponent”.

Proposta de resolució:
L’escrit comparteix amb el POUM molts dels criteris i objectius referents al medi ambient, la mobilitat o
la integració paisatgística del nucli amb el seu entorn. Per tant, s’estima l’al·legació i la finca en qüestió tindrà el mateix tractament urbanístic que les seves finques veïnes, passant a qualificar-se com a
Zona de Casc antic. Jardí no edificable (clau 2b) dins del Sòl urbà de Copons i sense formar part del
“PEU-4. Façana de Ponent” (ara PEU-2).

2.

Escrit presentat per F.R.B. el 17 d’abril de 2019 (Nº Registre 2019/387)

Resum del contingut de les al·legacions:
Que la Fàbrica del Ciment, element M-01 del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions
en SNU del POUM, disposa d’unes dimensions suficients com perquè hi pugui haver més d’un habitatge, sense augmentar la seva superfície construïda.
Per tant, demana que la corresponent fitxa del Catàleg permeti més d’un habitatge mitjançant la divisió horitzontal de l’immoble.

Proposta de resolució:
S’estima l’al·legació i a la fitxa del Catàleg constarà que es permetran dos habitatges.
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Escrit presentat per J.M.M. del Bisbat de Vic el 26 d’abril de 2019 (Nº Registre 2019/411)

Resum del contingut de les al·legacions:
L’escrit informa que l’article 78.4 de les Normes urbanístiques del POUM classifica el Sistema
d’equipaments comunitaris (clau EQ) en sis categories diferents. Sol·licita que els plànols d’ordenació
del POUM incorporin aquestes categories.

Proposta de resolució:
S’estima l’escrit i el POUM incorporarà les seves sol·licituds.

4.

Escrit presentat per F.R.B. el 10 de maig de 2019 (Nº Registre 2019/467)

Resum del contingut de les al·legacions:
Que la Fàbrica del Ciment, element M-01 del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions
en SNU del POUM, disposa d’una franja de terreny al nord entre l’edificació i el camí on existien unes
instal·lacions, avui enderrocades, de les que es conserven els fonaments i que s’utilitzaven com a
magatzem i com a zona de càrrega i descàrrega.
Sol·licita que aquesta franja passi a ser part de l’edificació al Catàleg. L’escrit adjunta una còpia de la
fitxa de l’element del Catàleg on s’indica aquesta franja.
Tot i que no es menciona a l’escrit, la còpia de la fitxa que s’adjunta també indica la voluntat
d’admetre 2 habitatges (veure escrit d’al·legacions número 2), així com admetre els usos de turisme
rural i restauració.

Proposta de resolució:
Pel que fa a la franja nord, es desestima l’al·legació ja que la construcció disposa de suficients metres
quadrats de sostre (954 m2) com per no necessitar més superfície edificable, tal i com el mateix
al·legant exposa a l’escrit d’al·legacions número 2.
Pel que fa a la modificació de la fitxa del Catàleg per incloure l’ús de turisme rural o de restauració,
també s’estima l’al·legació, tot i que es farà constar a la fitxa que caldrà garantir unes condicions mínimes per permetre aquests usos, sobretot pel què fa a integració paisatgística degut a les característiques morfològiques del terreny com per l’impacte visual que té sobre el nucli de Copons.
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Escrit presentat per X.A.R. i N.N.G. el 17 de maig de 2019 (Nº Registre 2019/491)

Resum del contingut de les al·legacions:
Que són propietaris del terreny conegut com La Pallissa, al carrer Vilanova s/n, i que segons el POUM
forma part del sector “PMU-2. Cal Reiet i l’era”.
L’escrit informa que el PMU-2 preveu 137 nous habitatges, sense tenir en compte que l’àmbit està
afectat per risc d’inundació. Per tant, l’escrit sol·licita replantejar totalment aquest sector considerant
la seva inundabilitat.
Per altra banda, l’escrit informa que, segons les NNSS, aquests terrenys formen part de l’àmbit “UA.r
9c. La Pallissa”, que qualifica la masia en ruïnes com a Zona de Pla especial Sector La Pallissa (clau
9c) i la resta com a Sistema de Jardins urbans (clau 2).
S’informa que l’any 2003 es va presentar a l’Ajuntament un document d’avanç de Pla especial a fi
d’assentar les bases pel desenvolupament del corresponent pla i projecte. El Pla especial no es va
acabar aprovant, però durant la seva tramitació es van seguir les instruccions del Consistori de Copons i es va pactar la cessió obligatòria d’una terreny fora de l’àmbit, al sud de la bàscula, que actualment és l’aparcament. Els al·legants tenien un dret d’adquisició preferent d’aquest terreny, però
l’Ajuntament va adquirir prèviament aquests terrenys i finalment es va abonar un import a favor de
l’Ajuntament, tal i com recull el conveni urbanístic signat entre els al·legants i l’alcalde el 14 d’abril de
2003 i posteriorment ratificat pel Ple.
L’escrit considera que, una vegada efectuat un abonament, no és ajustat a dret que ara el POUM
inclogui de nou La Pallissa dins un sector subjecte a cessions obligatòries i gratuïtes.
Per tot, l’escrit sol·licita que s’excloguin els terrenys de La Pallissa del sector PMU-2 del POUM, sens
prejudici del replantejament del mateix sector per estat afectat parcialment per risc d’inundabilitat.
L’escrit també demana que la finca es classifiqui com a sòl urbà consolidat, pel fet de tenir la condició
de solar segons les determinacions del TRLU i és apte per a ser edificat, sens perjudici del retorn de
la quantitat abonada en el seu dia sense que concorressin les circumstàncies legals corresponents.

Proposta de resolució:
Durant els treballs del POUM s’ha encarregat un estudi d’inundabilitat en detall a l’àmbit del nucli de
Copons, i una de les conclusions és que és factible un creixement residencial a l’àmbit del PMU-2. El
mateix informe que l’Agència Catalana de l’Aigua ha enviat durant aquesta fase d’exposició pública
diu ”PMU-2. Cal Reiet i l’era: S’informa favorablement. La part amb possibilitat de patir inundació resta
en la part no edificada, pel que es considera compatible amb el RDPH, sempre i quan la possible
tanca que limiti la finca resti fora de la zona de flux preferent.” Per tant, es desestima l’al·legació pel
què fa a replantejar la ordenació de l’àmbit pel seu risc d’inundabilitat.
També caldria aclarir que el POUM no contempla 137 nous habitatges, tal i com diu l’escrit, sinó que
en la fase d’aprovació inicial només preveia 24 habitatges nous en el sector del PMU-2, arribant a un
potencial total de 58 habitatges nous en tot el municipi.
Pel que fa a l’exclusió dels terrenys de La Pallissa del sector PMU-2, s’estima l’al·legació i aquest
àmbit constituirà un Polígon d’actuació urbanística (PAU) independent.
Pel que fa la cessió anticipada que l’escrit menciona, segons la llei aquesta no allibera, per si sola, de
totes les càrregues urbanístiques que corresponen al sòl urbà no consolidat. El conveni de l'any 2003
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no estableix l'invocat efecte alliberador de totes les obligacions i deures urbanístics de la propietat. El
pagament avançat es podrà compensar amb les despeses d'urbanització que siguin exigibles a la
finca objecte de la reparcel·lació futura. En el corresponent Projecte de Reparcel·lació del sector es
tindran en compte tots els drets existents dels integrants del sector (com ara cessions anticipades) per
tal d’establir un just equilibri entre càrregues i beneficis derivats del nou planejament.

6.

Escrit presentat per A.M.G. el 17 de maig de 2019 (Nº Registre 2019/492)

Resum del contingut de les al·legacions:
L’escrit fa les següents al·legacions relatives a la Normativa del POUM:


Article 73.3.c – Fa referència que es podrà establir la restricció de pas únicament als vehicles
destinats a l’activitat agrícola o forestal. No queda clar quins poden ser els motius d’aquestes
restriccions i les mateixes poden representar una limitació a l’activitat agrícola o forestal.



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



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



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



Article 177.2.a – L’autorització de rompudes hauria d’incorporar els terrenys ubicats en clau
forestal (clau 21a) ja que són espais en els que hi ha antigues feixes no conreuades que poden ser susceptibles de fer-hi una rompuda per transformar-les en conreu agrícola. Al mateix
temps, la interrupció de masses forestals ajuden a evitar la propagació d’incendis.



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



Article 193.3.b – Hauria de dir “superfície mínima” en comptes de “propietat mínima”, ja que
pot tractar-se d’una finca arrendada i el titular de l’explotació pot tenir necessitat de fer una
construcció.



Article 194.6.b – La llargada màxima de 60 metres en molts casos es pot quedar curta i
l’escrit proposa 120 metres per no haver de seguir el procediment de l’article 48 del TRLU.
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Article 194.7 – Sol·licita que s’elimini “no han de requerir l’obertura de nous camins” ja que es
pot donar el cas que sigui imprescindible obrir un nou camí.



Article 195.5.b – Es considera molt poc l’ampliació del 10% del sostre actual i sol·licita augmentar-ho a un 40%.



Article 198.3 – Sol·licita que el redactat també reflecteixi les instal·lacions necessàries per a la
ramaderia i la silvicultura.



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

Finalment, l’escrit també sol·licita el camí de la finca de Cal Torra de la Masia (codi 26 del Catàleg de
Camins Municipals) i el camí de Cal Torra de la Masia des de la BV-1005 (codi 27 del Catàleg) constin com a camins particulars i no com a camins públics.
Aquest últim punt ja es va notificar durant el període d’informació pública de la fase d’avanç de POUM
i es va admetre. També es va fer l’al·legació corresponent durant el període d’informació pública del
Catàleg de Camins Municipals, per la qual cosa també s’haurien d’eliminar del Catàleg i evitar futures
confusions.

Proposta de resolució:
Pel que fa a l’article 73.3.c, sobre les restriccions de pas en els camins, s’estima parcialment
l’al·legació i es modifica el redactat. S’aclareix que serà l’administració competent que podrà, si així
ho estima, establir restriccions de pas permetent únicament vehicles destinats a l’activitat agrícola o
forestal o pels serveis d’emergència.
Pel que fa a l’article 133, sobre les piscines en establiments de turisme rural, s’estima l’al·legació.
També s’incorporen algunes mesures a la Normativa per millorar la seva integració paisatgística.
Pel que fa a l’article 168.2.a, sobre l’increment de la superfície de les parcel·les agràries, s’estima
l’al·legació i s’elimina el paràgraf.
Pel que fa a l’article 168.2.b, el POUM proposa, amb caràcter ampli, la possibilitat de recuperar per a
l’ús agrícola les feixes i la seva contenció amb murs de pedra seca, com a valor patrimonial i també
per fomentar l’ús de la vinya amb mètodes tradicionals. Per tant, no s’estima l’al·legació.
Pel que fa a l’article 168.2.c, s’estima l’al·legació i s’elimina aquest paràgraf, considerant que ja queda
l’objecte del paràgraf prou definit a l’apartat B anterior.
Pel que fa a l’article 173.3 (ara 174.4), s’estima parcialment l’al·legació i es modifica l’alçada de les
tanques, requerint una alçada màxima de 2,20 metres.
Pel que fa a l’article 177.2.a (ara 178.2.b), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 177.2.e, el caràcter patrimonial de les parets de pedra seca i altres elements tradicionals de la construcció rural existents a l’àrea d’actuació fan que hagin de ser protegits i inclosos
en el Pla especial de protecció que preveu aquest POUM. Per tant, no s’estima l’al·legació.
Pel que fa a l’article 193.3.b (ara 194.3.b), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
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Pel que fa a l’article 194.6.b (ara 195.6.b), s’estima parcialment l’al·legació pel què fa a la referència
legislativa. Pel què fa a afegir el redactat de l’escrit sobre dimensions màximes permeses, es desestima l’al·legació ja que les excepcions ja estan contemplades en el redactat.
Pel que fa a l’article 194.7 (ara 195.5), referent a la ubicació de les explotacions ramaderes, no
s’estima l’al·legació ja que el redactat ja contempla les excepcions quan es parla de “amb caràcter
general”.
Pel que fa a l’article 195.5.b (ara 196.5.b), s’estima parcialment l’al·legació i s’admet l’ampliació del
sostre actual fins a un 20%, condicionat a la redacció d’un pla especial urbanístic.
Pel que fa a l’article 198.3, s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 198.5, s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Finalment, pel que fa als dos camins, cal aclarir que el POUM no qüestiona la seva titularitat i només
els identifica com a “camins d’ús públic” i “altres camins rurals”. En qualsevol cas, aquests camins
quedaran identificats com a “altres camins rurals” a la redacció definitiva del POUM.

7.

Escrit presentat per J.C.S. de la Unió de Pagesos de Catalunya el 20 de maig de 2019 (Nº
Registre 2019/502)

Resum del contingut de les al·legacions:
L’escrit fa les següents al·legacions relatives a la Normativa del POUM:
 Article 57.3 – Es proposa afegir com a valor dels sòls per ser considerats sòl no urbanitzable el
valor agrari i forestal, d’acord amb el concepte de sòl no urbanitzable descrit a l’article 32 del
TRLU.
 Article 73.3.c – Es proposa aclarir i, si s’escau, modificar el text “Tanmateix, es podrà establir la
restricció de pas únicament als vehicles destinats a l’activitat agrícola o forestal.”, en el sentit que
quedi clar que la restricció comportarà que només podran circular vehicles destinats a l’activitat
agrícola, ramadera o forestal. La finalitat dels camins és cobrir de forma prioritària les necessitats
de tràfic generades en l’àmbit rural, concretament les activitats agràries i forestals.
 Article 75.3.d – S'hauria de fer referencia a l'excepció que s'estableix a l’article 179, que permet
l’obertura de nous camins en el cas d'aquells interns a l'explotació i relacionats amb l’activitat
agropecuària i, d'acord amb l’esmena a l’article 179, les pistes forestals relacionades amb
l’activitat forestal.
 Article 96.4 – No es prou acurat equiparar els residus industrials als ramaders i no s'haurien de
tractar en el mateix apartat. En el cas de les dejeccions ramaderes, no es poden abocar en cap
cas al Sistema hidràulic i s'han de gestionar d'acord amb el Decret 136/2009, d'1 de setembre,
d'aprovació del Programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
 Article 133 – Es proposa especificar que estan exceptuades les piscines d'establiments de turisme rural per tal de no perjudicar aquests establiments i que no puguin obtenir nivells de categorització més alts segons la Resolució EMO/362/2013, de 18 de febrer, per la qual s'aprova el
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model que estableix els criteris per a l’atorgament de categoria als establiments de turisme rural,
així com el Manual de consulta d'establiments de turisme rural: masoveries i cases de poble independents.
 Article 168.2.a – El POUM no ha d'establir limitacions a la modificació de les parcel·les per incrementar-ne la superfície, especialment si és per millorar la gestió tecnicoeconòmica de l'explotació o per assolir la unitat mínima de conreu, d'acord amb el Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre Unitats mínimes de conreu.
Cal tenir en compte que el desenvolupament de l’activitat agrària depèn, entre d'altres factors, de
la capacitat que tingui l'empresa agrària per atènyer dimensions superficials eficients. Un dels
problemes importants que cal enfocar per garantir aquestes dimensions suficients es la parcel·lació excessiva de les finques, que fa mes difícil la utilització òptima dels recursos que intervenen en la producció.
 Article 168.2.b – S'ha de preveure que en el cas de rompudes forestals, pot ser necessari modificar les separacions que hi pugui haver entre les feixes de conreu, com poden ser marges de pedra seca, fileres d'arbres, brolles retalls de bosc, etc. Per tant, el manteniment de les característiques de separació entre unitats productives no ha de ser un impediment a l'hora de fer rompudes
de terreny forestal quan es tracti de modificar les parcel·les pels motius comentats l’apartat anterior i/o per la funció de creació de mosaic agroforestal per a la prevenció d'incendis.
 Article 168.2.c – Es proposa eliminar aquest apartat ja que no està definit en cap normativa què
s’entén per bosc consolidat o antic i el manteniment de la biodiversitat ja queda garantida en
l’apartat B, quan inclou el concepte de retalls de bosc entre els elements de separació entre unitats productives.
En tot cas, si es considera que a Copons hi ha algun bosc que cal protegir de forma específica,
caldria que aquest espai fos delimitat en el POUM amb una descripció dels valors naturals que
es pretenen preservar.
 Article 173 – Cal tenir en compte que, d'acord amb l’article 544-8 de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, els propietaris poden
tancar llurs finques salvant les servituds que hi estiguin constituïdes. Així mateix, els articles
546.1 i 546.2, sobre tanques mitgeres i tanques no mitgeres entre finques, estableixen que poden ser fins una altura màxima de 2 metres, o la que estableixi la normativa urbanística.
S'ha de tenir en compte en el redactat d'aquest article que, en el cas de les explotacions agràries, les tanques poden ser necessàries per tal de resguardar de possibles robatoris o per a la protecció de la fauna salvatge. Però existeix també normativa sectorial, referent a sanitat animal,
que obliga a tenir les granges en perímetres tancats per tal d'evitar la propagació de malalties.
Per les tanques de malla metàl·lica per a la protecció de fauna salvatge, es recomana alçades de
fins a 1,8 metres en el cas de senglar o cabirol i, si a la zona a protegir també s'hi troba cérvol,
cal augmentar l'alçada fins a 2,20 m (segons la Guia de mesures per reduir els danys causats
per mamífers de fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures del Departament d'Agricultura i la Diputació de Barcelona.
Així mateix, d'acord amb el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes, totes les granges d'acord amb l'article 6.10 necessiten disposar d'un tancat perimetral o
altres sistemes que garanteixin el compliment de les normes de bioseguretat.
També la normativa sectorial estatal d'ordenació ramadera condiciona com han de ser els tancaments en els diferents tipus de granges. Com a norma general, les tanques es col·loquen a 1,5
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m de separació de la nau, l'alçada de les tanques també es fixa en 1,5 m. Aquesta normativa
sectorial estat són el Reial Decret 1135/2002, RD 324/2000, RD 1547/2004 i el RD 1084/2005.
Per tant, es demana la revisió del redactat de l’article 173 del POUM per tenir en compte aquestes observacions i incrementar l’alçada màxima a un mínim de 2 metres.
 Article 177.2.a – Quan es fa referencia els terrenys qualificats com a espai clau agrícola o preventiva, hauria de fer referència a clau agroforestal, subclau rústic forestal (21a) o de protecció
preventiva (clau 23).
 Article 177.2.d – Es proposa que el POUM faci referència als criteris tècnics establerts per l'administració forestal competent, que ja preveuen diferents limitacions i mesures correctores a
l’hora de fer rompudes. La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, regula a l'article 23 i
23.bis les rompudes forestals.
És l'administració forestal la competent per autoritzar-les i la que ha de tramitar l'expedien, i és
en aquest tràmit que es demana un informe previ de les entitats locals amb competències urbanístiques sobre l‘àrea d'actuació.
 Article 177.2.e – L’escrit no està d'acord amb la condició general que "No comportin la destrucció
de les parets de pedra seca i altres elements tradicionals de la construcció rural existents a l’àrea
d'actuació". Aquest punt podria limitar la gran majoria de possibles rompudes que es puguin fer
al municipi i es proposa eliminar aquest apartat, d'acord amb les al·legacions a l'article 168.2.a i
168.2.b.
 Article 179 – Es proposa incloure els usos forestals entre els supòsits en què s'exceptua la prohibició d'obertura de nous camins, a banda dels usos relacionats amb l'activitat agropecuària.
 Article 180.1 – Es proposa que es modifiqui el redactat d'aquest apartat perquè quedi clar que es
considera que conservar i mantenir en adequades condicions les actuals separacions vegetals
de finques i camins suposa que es poden fer les actuacions necessàries pel correcte desenvolupament de les activitats agràries de les finques, per exemple de neteja i desembrossat.
 Article 188.1 – Es proposa incloure, a banda de les construccions destinades a explotacions
agrícoles o ramaderes, les construccions destinades a les activitats forestals d'acord amb l'article
48 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
que especifica als efectes del què estableix l'article 47.6.a de la Llei d'urbanisme, què es consideren construccions pròpies d'una activitat agrícola, ramadera o forestal.
 Article 188.5 – S'ha d'actualitzar la referència a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, que ha estat derogada per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 Article 189.1 – S'hauria de substituir "producció i abastament energètic" per "les xarxes de subministrament d'energia elèctrica", d'acord amb l'article 47.4.d.
 Article 190.1 – Hi ha un error a la referència a l'article 47.6.e del TRLUC, on s'hauria de fer referencia a l'article 47.6.1 del TRLUC.
 Article 190.3 – La referència al punt 1 de l'article 56 del RLU i a l'apartat 2 del mateix article s'ha
de corregir, ja que l’article ha estat derogat per la Disposició Derogatòria Única del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
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 Article 193.2 – Les referències als procediments fixats a l'article 48.2 i 57 del Decret 305/006
s'han de corregir ja que els articles 48.2 i 57 del RLU han estat derogats per la Disposició Derogatòria Única del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.
 Article 193.3.b – S'hauria de substituir “una propietat mínima" per "una superfície mínima" ja que
no necessàriament la finca ha de ser de propietat, sinó que pot tractar-se d'una finca arrendada i
el titular de l’explotació agrària que necessita edificar el magatzem s’haurà d'entendre amb el
propietari, que és qui haurà de fer la inscripció en el Registre de la propietat.
 Article 193.3.c – La referència a la Llei 7/1993, de 30 de novembre, s'ha de corregir ja que ha estat derogada pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de carreteres.
 Article 193.3.d – L'alçada màxima de fins a 7 metres en general és suficient, però per a determinats usos, com l'emmagatzematge de palla, hauria de ser fins a 10 metres. Els requeriments tècnics són els que determinen les dimensions necessàries. Per tant, es proposa que s'afegeixi
després de "L'alçada màxima des del terreny natural a la comunera serà de fins a 7 metres" el
text "excepte que els requeriments tècnics justifiquin la necessitat d'una alçada superior".
 Article 194.1 – Es proposa eliminar de les Iletres a) i b) el terme "Justificació" ja que no s'ha de
justificar sinó disposar del permís ambiental corresponent o haver efectuat la comunicació ambiental, d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i disposar del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i altres obligacions d'acord amb
el Decret 136/2009 d'1 de setembre, d'aprovació del Programa d'actuació aplicable a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
 Article 194.4 – Es proposa eliminar el paràgraf referent a la plantació de fileres d’arbres, ja que
els arbres trenquen l’àrea sanitària tancada que les explotacions ramaderes tenen obligació d'establir, ja que els ocells que poden aturar-se als arbres poden ser portadors de malalties que es
poden transmetre als animals.
 Article 194.5 – Les referències als procediments fixats a l'article 57 del Decret 305/006 s'han de
corregir ja que han estat derogats per la Disposició Derogatòria Única del Decret 64/2014, de 13
de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Així mateix, la
referència al procediment de l'article 48 del TRLUC no és correcte i s'hauria de fer referència a
l'article 49.3 del TRLUC.
 Article 194.6.b – Es proposa que s'afegeixi que es podrà superar la llargària i la superfície màxima construïda si està justificat pels requeriments tècnics de l'activitat. Així mateix, la referència al
procediment de l'article 48 del TRLUC no és correcte i s'hauria de fer referència a l'article 49.3
del TRLUC.
 Article 194.7 – Es proposa eliminar que les explotacions ramaderes s'hagin de situar fora de les
visuals dels nuclis urbans de forma general, ja que és una mesura restrictiva que pot dificultar la
ubicació de les explotacions, mentre que l'impacte visual es pot mitigar amb mesures concretes.
També es proposa que el redactat no exclogui la possibilitat de l'obertura de nous camins, ja que
en algun cas podria ser necessari i es pot avaluar cas per cas si és adequat o no, sense excloure-ho d'entrada.
També es proposa eliminar el llistat de normativa de les lletres a), b), c) i d) i deixar la referenda
genèrica al compliment de la normativa sectorial vigent, ja que aquesta es va modificant. Les reInforme relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats
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ferències de les lletres b) i d) estan derogades actualment pel Decret 40/2014, de 25 de març,
d'ordenació de les explotacions ramaderes.
 Article 195 (general) – Cal revisar tot l'article ja que no es té en compte que el Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, ha estat modificat i es fa
referència a articles que estan derogats.
 Article 195.5.b – Es considera que pot ser insuficient l'ampliació només fins a un 10% del sostre
actual amb un màxim del 50 m2. Es proposa preveure que pugui ser una mica superior si està
justificat en les necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos, d'acord amb l'article 55.3 del TRLUC.
 Article 198.3 – Es proposa incloure específicament la referència als usos ramaders i afegir a l'inici de l'apartat "En general, i d'acord amb el que s'estableix en aquestes Normes urbanístiques,
s'admeten les instal·lacions necessàries per a l'agricultura i la ramaderia...".
 Article 198.4 – S'ha de preveure la possibilitat de l'ús com a pastura per la ramaderia extensiva
en la subclau 21a.
 Article 198.5 – Es proposa eliminar els adjectius "a cel obert" i "extensiva" perquè sembla indicar
que no està permesa la ramaderia intensiva o la possibilitat d'instal·lar un hivernacle, mentre que
en el punt 3 es preveuen tots els usos del punt 6.a) de l'article 47 del TRLUC, que inclou l'activitat agrícola i ramadera en general.
També es proposa substituir la paraula "agroagricultura", que no està definida al diccionari, per
"amb l'objectiu de la recuperació d'aquest paisatge i per tal de potenciar la recuperació del seu ús
agrari, es consideren totes les antigues feixes com a sòl agrícola."
 Article 198.6 – Es proposa que es faci també referència al valor agrari d'aquesta zona ja que el
manteniment de l'activitat agrària és el que ha mantingut aquesta zona i la seva continuïtat és la
garantia que es conservi.

Proposta de resolució:
Pel que fa a l’article 57.3, sobre afegir com a valor dels sòls per ser considerats sòl no urbanitzable el
valor agrari i forestal, s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 73.3.c, sobre les restriccions de pas en els camins, s’estima parcialment
l’al·legació i es modifica el redactat. S’aclareix que serà l’administració competent que podrà, si així
ho estima, establir restriccions de pas permetent únicament vehicles destinats a l’activitat agrícola o
forestal o pels serveis d’emergència.
Pel que fa a l’article 75.3.d, s’elimina aquest epígraf perquè és redundant respecte d’altres articles de
la Normativa.
Pel que fa a l’article 96.4, s’estima l’al·legació i s’afegeix a l’article l’obligació de gestionar les dejeccions ramaderes d’acord amb el Decret 136/2009.
Pel que fa a l’article 133 (també a l’article 234, ara 233), sobre les piscines en establiments de turisme
rural, s’estima l’al·legació.
Pel que fa a l’article 168.2.a, sobre l’increment de la superfície de les parcel·les agràries, s’estima
l’al·legació i s’elimina el paràgraf.
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Pel que fa a l’article 168.2.b, el POUM proposa, amb caràcter ampli, la possibilitat de recuperar per a
l’ús agrícola les feixes i la seva contenció amb murs de pedra seca, com a valor patrimonial i també
per fomentar l’ús de la vinya amb mètodes tradicionals. Per tant, no s’estima l’al·legació.
Pel que fa a l’article 168.2.c, s’estima l’al·legació i s’elimina aquest paràgraf, considerant que ja queda
l’objecte del paràgraf prou definit a l’apartat B anterior.
Pel que fa a l’article 173 (ara 174), s’estima parcialment l’al·legació i es modifica l’alçada de les tanques, requerint una alçada màxima de 2,20 metres.
Pel que fa a l’article 177.2.a (ara 178.2.b), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 177.2.d, la regulació urbanística del POUM no exclou que les rompudes s’hagin
de tramitar per la legislació sectorial corresponent. Per tant, es desestima l’al·legació.
Pel que fa a l’article 177.2.e, el caràcter patrimonial de les parets de pedra seca i altres elements tradicionals de la construcció rural existents a l’àrea d’actuació fan que hagin de ser protegits i inclosos
en el Pla especial de protecció que preveu aquest POUM. Per tant, no s’estima l’al·legació.
Pel que fa a l’article 179 (ara 180), s’estima l’al·legació i els usos forestals podran obrir nous camins.
Pel que fa a l’article 180.1, no es pot estimar l’al·legació perquè en algun cas pot comportar la pèrdua
dels elements de separació de finques de valor paisatgístic o patrimonial.
Pel que fa a l’article 188.1 (ara 189.1), s’estima l’al·legació i s’inclouen les construccions destinades a
activitats forestals.
Pel que fa a l’article 188.5 (ara 189.5), s’estima l’al·legació i s’actualitza la referència a la Llei.
Pel que fa a l’article 189.1 (ara 190.1), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 190.1 (ara 191.1), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 190.3, s’estima l’al·legació i s’elimina aquest apartat.
Pel que fa a l’article 193.2 (ara 194.2), s’han eliminat les referències a la legislació vigent.
Pel que fa a l’article 193.3.b (ara 194.3.b), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 193.3.c (ara 194.3.b), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 193.3.d (ara 194.3.d), s’estima l’al·legació i es completa el redactat segons
l’escrit.
Pel que fa a l’article 194.1 (ara 195.1), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 194.4, s’estima l’al·legació i s’elimina el paràgraf referent a la plantació de fileres
d’arbres.
Pel que fa a l’article 194.5, s’ha eliminat el redactat.
Pel que fa a l’article 194.6.b (ara 195.6.b), s’estima parcialment l’al·legació pel què fa a la referència
legislativa. Pel què fa a afegir el redactat de l’escrit sobre dimensions màximes permeses, es cita el
procediment de l’article 49.3 del TRLU, en el cas que les volumetries superin qualsevol dels llindars
esmentats en aquest article.
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Pel que fa a l’article 194.7 (ara 195.5), referent a la ubicació de les explotacions ramaderes, no
s’estima l’al·legació ja que el redactat ja contempla les excepcions quan es parla de “amb caràcter
general”.
Sobre l’obertura de nous camins dins el mateix article, tampoc s’estima l’al·legació, ja que es parla
“amb caràcter general”, i per tant es permeten excepcions justificades.
També dins l’article 194.7 (ara 195.5), sobre modificar les referències a la legislació sectorial, s’estima
l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 195 (ara 196), s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 195.5.b (ara 195.5.b), s’estima parcialment l’al·legació i s’admet l’ampliació del
sostre actual fins a un 20%, condicionat a la redacció d’un pla especial urbanístic.
Pel que fa a l’article 198.3, s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Pel que fa a l’article 198.4, no s’estima l’al·legació atès que l’ús agrícola ja inclou la pastura.
Pel que fa a l’article 198.5, s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.
Finalment, pel que fa a l’article 198.6, s’estima l’al·legació i es modifica el redactat.

8.

Escrit presentat per M.V.P. i C.F.T. el 21 de maig de 2019 (Nº Registre 2019/505)

Resum del contingut de les al·legacions:
Que són propietaris de la finca que constitueix principalment l’estructura de la propietat de l’àmbit
Riera Gran, que forma part del sector “PP-11r. Hort d’en Sala i Riera Gran” segons el planejament
vigent i que el POUM l’ha inclòs dins del sector “PMU-2. Cal Reiet i l’era”.
L’escrit fa un seguit d’al·legacions que es resumeixen a continuació:
1- Es critica que el programa de participació ciutadana del POUM no recull mesures efectives
per tal de facilitar tant la divulgació com la comprensió dels objectius i el contingut dels treballs del pla. També critica que s’ha actuat de manera unilateral sense garantir una efectiva
implicació dels veïns i veïnes del municipi en la definició del model territorial.
Com a prova, l’escrit ressalta la inexistència de cap document en què s’expliqui la manera en
què es van fer les preteses jornades de participació ciutadana, així com la interacció dels ciutadans o les seves conclusions.
2- Cita l’objectiu del PMU-2 de “mantenir la superfície actual de l’aparcament de Cal Reiet per
consolidar el seu ús com a espai públic” i ho contrasta amb les conclusions de mobilitat del
mateix POUM, que diu que els pocs habitatges nous previstos no repercutiran massa sobre la
mobilitat del nucli o sobre les infraestructures del municipi.
Sobre l’objectiu citat anteriorment, l’escrit manifesta que actualment a la finca no hi ha un ús
com a espai públic, sinó que es disposa d’un conveni pel qual l’Ajuntament paga anualment a
la propietat per tal d’ocupar temporalment la finca i la destina a aparcament.
Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats
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L’escrit també critica la decisió de mantenir l’aparcament a la finca, ja que cal accedir-hi pels
carrers estrets del nucli antic, esdevé un cul-de-sac per a la mobilitat rodada, és incoherent
amb la voluntat de tenir un poble lliure de circulació rodada, el seu impacte visual no permet
la preservació dels valors del paisatge urbà i l’estacionament de vehicles al nucli antic és incompatible amb el model de nucli que es busca. Finalment, també afegeix que un aparcament
hauria de correspondre a indrets amb accés des de la carretera.
3- L’escrit manifesta que l’àrea prevista d’aparcament pel POUM està sobredimensionada i que,
tret de circumstàncies excepcionals, l’àrea amb ocupació sol ser de l’ordre d’un terç. L’escrit
adjunta un conjunt d’ortofotos de l’ICGC com a prova. Aquest punt també cita el mateix
POUM, que no preveu gaires canvis en la mobilitat del nucli i que les tres bosses
d’aparcament actuals superen la reserva mínima de places que estableix el Decret 344/2006.
4- L’escrit també al·lega que el sector “PMU-2. Cal Reiet i l’era” no té viabilitat econòmica i ho
justifica amb els punts següents:
-

El cost per a la construcció d’habitatge lliure que s’ha agafat a l’Avaluació econòmica i financera del POUM és de 950 €/m2. L’escrit manifesta que aquest valor no està posat al
dia, no es correspon a la realitat específica de la zona i que la ubicació del sector no permet l’accés a camions formigonera, la qual cosa repercuteix en els costos.

-

Els preus de venda de l’habitatge lliure que el POUM ha considerat (1.650 €/m2) es consideren allunyats de la realitat. L’escrit aporta tres exemples d’un portal immobiliari i en
calcula un preu de venta mitjà de 665 €/m2.

-

El càlcul de les despeses d’urbanització del POUM es consideren inferiors en el PMU-2
respecte als altres instruments de planejament. L’escrit considera que l’objectiu és rebaixar el resultat final del cost perquè aparegui com un sector econòmicament viable.

-

El POUM destina un 62,03% de la superfície total del sector PMU-2 a Sistemes públics.
Aquest desequilibri es considera excessiu, arbitrari i injust per a la propietat, i genera
unes despeses d’urbanització inassolibles, fent el sector inviable econòmicament.

5- L’escrit considera que aquest 62,03% que el sector PMU-2 destina a Sistemes públics va en
contra el desenvolupament urbanístic sostenible i no representa un repartiment equitatiu de
càrregues i beneficis. El fet que aquest percentatge estigui allunyat del que representa en els
altres sectors del POUM també esdevé un tracte injust cap a la propietat.
6- L’excés de sòl destinat a aparcament (veure punt 3 de l’al·legació) obliga una tipologia
d’edificació amb insuficient fondària. L’escrit proposa una fondària d’entre 21 i 30 metres de
parcel·la edificable i adjunta un plànol amb una nova ordenació del sector PMU-2.
7- Finalment, l’escrit considera que el POUM negligeix la mobilitat del nucli al proposar el sector
PMU-2 com un cul-de-sac per a la vialitat rodada. Aquesta decisió obliga els vehicles a passar pels carrers estrets del nucli antic i no permet l’accés a vehicles especials (bombers, ambulàncies, camions, etc.), cosa que planteja problemes a la seguretat.
L’escrit considera inexcusable la proposta del POUM, sobretot quan en el planejament vigent
ja existeix una solució millor, al haver-hi una reserva de sistema viari al sud del sector que li
dóna sortida i continuïtat amb el sud del nucli.
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Proposta de resolució:
Pel què fa al primer punt, sobre la inexistència de participació ciutadana durant els treballs del POUM,
cal apuntar que aquest i els altres escrits d’al·legacions presentats s’entenen dins del marc legal del
període d’exposició pública posterior a l’aprovació inicial del POUM. En aquest sentit, les al·legacions
rebudes constitueixen la participació ciutadana i aquest document representa el seu retorn, amb independència dels informes que també han presentat els organismes competents.
El Programa de participació ciutadana del POUM de Copons es va aprovar en el Ple municipal el dia
28 d’octubre de 2015 i els acords es van publicar al BOPB de 9 de novembre de 2015 i al DOGC de
16 de novembre de 2015. Es va donar publicitat al document a través del web municipal i del taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, així com un anunci al diari l’Enllaç del dia 5 novembre.
Pel què fa a la participació ciutadana realitzada durant la fase d’avanç del POUM, entre els mesos de
febrer i març de 2016 va estar disponible una enquesta amb 67 preguntes que es podia contestar tant
en paper com telemàticament. Posteriorment, entre els mesos de març i juliol de 2016 es van realitzar
un total de cinc fòrums organitzats segons temàtica i grups de població.
Un cop finalitzades aquestes jornades de treball, es va elaborar un document amb totes les aportacions i les conclusions de la participació ciutadana. També la Diputació de Barcelona va elaborar un
informe final de l’Avanç del POUM amb els escrits de suggeriments i els informes rebuts.
Aquests dos documents estan inclosos en la seva integritat al POUM com un document independent
anomenat “Memòria dels Processos de Participació Ciutadana”. També el document “Memòria descriptiva i justificativa” del POUM inclou dos capítols dedicats a aquest tema: el capítol “Període
d’exposició pública de l’Avanç de POUM” i el capítol “Principals aspectes de contingut derivats dels
informes i escrits de suggeriment en fase d’Avanç recollits en l’Informe final i incorporats als documents del POUM”.
Finalment, tota la documentació del POUM, tant de seva fase d’avanç com de l’aprovació inicial, ha
estat disponible al web http://poum.copons.cat/.
Pel què fa a les al·legacions del sector “PMU-2. Cal Reiet i l’era”, s’estima parcialment l’al·legació i es
modifica l’ordenació del sector PMU-2. Aquesta modificació disminueix la superfície de l’aparcament i
desvincula la pallissa i l’era del sector, amb la qual cosa s’ha buscat un millor equilibri entre càrregues
i beneficis. També s’han revisat els preus base i els càlculs de la viabilitat econòmica del sector.
En canvi, no s’estima l’al·legació de crear un vial rodat nou que uneixi l’aparcament amb el sud del
nucli de Copons. Tal i com es veu en els plànols del POUM (també en el plànol que adjunta l’escrit),
aquest vial hauria de superar o desmuntar el talús que conforma l’era, que té una diferència de cota
de 10 metres d’altura i un pendent del 60% a les dues vessants per on passaria el vial. No només el
cost d’aquesta infraestructura impossibilitaria la viabilitat econòmica del sector, sinó que implica una
desnaturalització important de la llera de la riera de Veciana que contradiu els criteris i objectius del
POUM.
Sobre aquest últim punt, cal aclarir que, si bé les NNSS aprovades l’any 1995 sí plantejaven el vial
que proposa l’escrit, l’any 2007 es va aprovar el document Text Refós Modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Copons als àmbits del Pla Parcial residencial Sector 11r
"L'hort d'en Sala" i U.A. Sector 9b "Riera Gran" on, entre altres modificacions, aquest vial rodat acaba
en un cul-de-sac just a l’inici de la vessant sud talús i que fruit de la seva aprovació forma actualment
el planejament vigent.
Dins la Memòria d’aquesta Modificació puntual de les NNSS, al punt 6 del capítol “Proposta de la
Modificació”, hi ha el text següent:
Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats

17

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

AAUP arquitectes SLP

6. Definir uns espais de zones verdes amb dos objectius basics:
a) Delimitar uns espais verds de protecció i transició dels sistemes de Protecció dels Espais Fluvials en relació a la resta del sector. Aquest espai serà definit per la Zona Inundable (Q500) i
el Sistema Hídric (Q100).
EI tractament d'aquests espais no haurà de comportar cap moviment de terra que modifiqui
sensiblement el perfil natural del terreny, i només es podran dur a terme tasques de protecció,
preservació i/o recuperació del bosc de ribera destinades a la preservació de la seva funcionalitat ecosistèmica i hidràulica.
b) Definir espais verds de connexió. L’ús principal d'aquests espais lliures és el d'establir les corresponents connexions entre la Protecció de l'Espai Fluvial i la zona verda de protecció
(Q500) amb la resta del sector i els recorreguts de vianants, connectant aquests espais amb
el municipi. S’haurà de preveure també en aquests espais un àmbit en forma de plaça com a
generador d'un espai central d'activitats i relacions del nou barri.
Com es pot comprovar, el POUM segueix amb molts dels objectius i criteris que ja van impulsar
aquesta Modificació puntual de les NNSS, sobretot pel què fa a l’impacte paisatgístic d’un vial rodat
nou paral·lel a la riera de Veciana i amb unes condicions topogràfiques adverses.

9.

Escrit presentat per J.R.S. el 21 de maig de 2019 (Nº Registre 2019/507)

Resum del contingut de les al·legacions:
Que tant les NNSS com el POUM han situat el límit entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable en la façana de la finca de Cal Madora i no en la tanca de pedra que separa l’hort del pati de la casa. Per
això sol·licita ressituar aquest límit de tal manera que el pati quedi dins del sol urbà.

Proposta de resolució:
S’estima l’escrit i la redacció definitiva del POUM incorporarà el pati de Cal Madora com a Zona de
casc antic de conservació. Jardí no edificable (clau 1b).

10. Escrit presentat per J.R.S. el 21 de maig de 2019 (Nº Registre 2019/508)

Resum del contingut de les al·legacions:
Que és co-propietari d’un solar situat al carrer Raval on el POUM preveu edificació alineada a vial de
PB+2 i 12 metres de fondària edificable. L’escrit argumenta que les edificacions existents de tipologia
similar, tan les del mateix carrer Raval com les del carrer Vilanova, disposen de més fondària edificable a la planta baixa.
Per això, es sol·licita permetre una fondària edificable en planta baixa fins als 15 metres i reduir la
fondària de les plantes superiors a 11 metres.
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Proposta de resolució:
S’estima l’escrit i la redacció definitiva del POUM incorporarà la sol·licitud. Aquesta modificació de la
fondària edificable no només serà aplicable al carrer Raval, sinó a tota la Zona de casc antic. Edificació (clau 2a) del POUM.

11. Escrit presentat per J.R.S. el 21 de maig de 2019 (Nº Registre 2019/509)

Resum del contingut de les al·legacions:
L’escrit aplica el contingut de l’article 153 de la Normativa del POUM, a on es regula la composició de
façanes en sòls de clau 2, a una façana tipus de 6 metres d’amplada i en un avantprojecte d’edificis
unifamiliars a la zona d’El Castell.
La conclusió és que les obertures resultants d’aplicar l’article 153 són incompatibles amb els estàndards del Decret d’Habitabilitat pel què fa a ventilació i il·luminació, que obligaria a unes obertures de
majors dimensions.
Per això, l’escrit fa les següents sol·licituds, referents als articles 152 i 153:
-

Que es revisi la proporció màxima de la superfície de forats en façana per tal de poder
adaptar-se al Decret d’Habitabilitat.

-

Que es puguin desvincular els eixos de composició de les plantes pis de la planta baixa,
degut a que les obertures d’aquesta última puguin disposar de més amplada.

-

Augmentar la porta del garatge a una amplada màxima de 3 metres (la normativa del
POUM estableix 2,25 metres) per poder funcionar millor en els carrers estrets del nucli de
4 metres d’amplada.

-

Si l’article 153 fa referència a la façana principal, no queda clar quins condicionants són
aplicables a les façanes posteriors. L’escrit demana que aquestes façanes posteriors puguin desvincular-se dels criteris de l’article 153, permetent fer obertures més amples.

-

Finalment sol·licita que els criteris de composició en façana també es revisin ens els
Plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat.

Proposta de resolució:
S’estima l’escrit i la redacció definitiva del POUM incorporarà les sol·licituds següents:
-

L’article 153.3 de la Normativa del POUM establirà que “La proporció màxima de la superfície de forats de la façana principal serà del 30%.”

-

Es podran desvincular els eixos de composició de les plantes pis de la planta baixa quan
la obertura de la planta baixa que quedi dins l’eix superi els 2 metres d’amplada.
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-

La porta del garatge podrà tenir una amplada màxima de 3 metres.

-

Es deixarà clar que els criteris de composició de les façanes només afecten la façana
principal.

-

També es deixarà clar que aquests criteris seran aplicables en tots els instruments urbanístics del POUM.

12. Escrit presentat per R.C.M. i O.S. el 12 de setembre de 2019 (Nº Registre 2019/906)

Resum del contingut de les al·legacions:
Aquest escrit queda substituït pel presentat el 24 de setembre de 2019 (Nº Registre 2019/954).

Proposta de resolució:
No correspon cap proposta de resolució i l’original d’aquest escrit no s’inclou al final d’aquest document per no donar peu a confusions amb l’escrit revisat.

13. Escrit presentat per R.C.M. i O.S. el 24 de setembre de 2019 (Nº Registre 2019/954)

Resum del contingut de les al·legacions:
El nucli de Sant Pere de Copons va ser objecte d’una Modificació puntual de les NNSS l’any 2006.
Aquest treball es va fer amb un alt grau de participació i implicació dels veïns, i dos d’ells van cedir
part de les seves finques per tal d’obtenir sòl públic per a vials i serveis tècnics. Com a compensació,
la Modificació puntual ampliava el sòl urbà i el sostre edificable en dos polígons d’actuació al sud del
nucli.
Per altra banda, el PTPCC determina en aquest nucli una estratègia de “Millora i compleció”. Es considera que la proposta de la Modificació puntual està més ben resolta que la proposta del POUM, ja
que es planteja completar l’ordenació i ordenació del nucli urbà. Aquests petits creixements en nuclis
petits ajuden a la pervivència dels mateixos i ajuden a fer més racionals i sostenibles les inversions
municipals.
El POUM aprovat inicialment fa una proposta contrària a les conclusions del procés de participació
ciutadana durant els treballs de la Modificació puntual, ja que es proposa una pèrdua de sostre i de
sòl urbà respecte al planejament actual i suposa un tracte discriminatori i perjudicial pels propietaris
que van cedir terrenys en el moment de la Modificació puntual.
També el POUM qualifica dues construccions propietat dels al·legants com a edificacions en Zona de
casc antic de conservació (clau 1a), que no permet alterar la volumetria actual, ja que moltes de les
edificacions recollides dins aquesta clau es considera que tenen un alt valor patrimonial. Actualment,
aquestes dues construccions són un celler on només es conserva una planta semisoterrada i un co-
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bert llenyer. En conseqüència, això fa inviable reconvertir aquestes construccions en habitatges, tal i
com és la voluntat dels al·legants.
Per tot lo exposat, l’escrit demana que el POUM respecti la ordenació del planejament vigent, fruit de
la Modificació puntual de l’any 2006, ja que aquesta es considera més justa, gens desfasada i que
recull la voluntat dels veïns concretada en un creixement acotat i sostingut.

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

14. Escrit presentat per J.M.O. el 26 de setembre de 2019 (Nº Registre 2019/962)

Resum del contingut de les al·legacions:
El nucli de Sant Pere de Copons va ser objecte d’una Modificació puntual de les NNSS l’any 2006.
Aquest treball es va fer amb un alt grau de participació i implicació dels veïns, i dos d’ells van cedir
part de les seves finques per tal d’obtenir sòl públic per a vials i serveis tècnics. Com a compensació,
la Modificació puntual ampliava el sòl urbà i el sostre edificable en dos polígons d’actuació al sud del
nucli.
Per altra banda, el PTPCC determina en aquest nucli una estratègia de “Millora i compleció”. Es considera que la proposta de la Modificació puntual està més ben resolta que la proposta del POUM, ja
que es planteja completar l’ordenació i ordenació del nucli urbà. Aquests petits creixements en nuclis
petits ajuden a la pervivència dels mateixos i ajuden a fer més racionals i sostenibles les inversions
municipals.
El POUM aprovat inicialment fa una proposta contrària a les conclusions del procés de participació
ciutadana durant els treballs de la Modificació puntual, ja que es proposa una pèrdua de sostre i de
sòl urbà respecte al planejament actual i suposa un tracte discriminatori i perjudicial pels propietaris
que van cedir terrenys en el moment de la Modificació puntual.
També el POUM qualifica dues construccions propietat dels al·legants com a edificacions en Zona de
casc antic de conservació (clau 1a), que no permet alterar la volumetria actual, ja que moltes de les
edificacions recollides dins aquesta clau es considera que tenen un alt valor patrimonial. Actualment,
aquestes dues construccions són un celler on només es conserva una planta semisoterrada i un cobert llenyer. En conseqüència, això fa inviable reconvertir aquestes construccions en habitatges, tal i
com és la voluntat dels al·legants.
Per tot lo exposat, l’escrit demana que el POUM respecti la ordenació del planejament vigent, fruit de
la Modificació puntual de l’any 2006, ja que aquesta es considera més justa, gens desfasada i que
recull la voluntat dels veïns concretada en un creixement acotat i sostingut.

Proposta de resolució:
S’estima l’al·legació i el POUM manté, en el nucli de Sant Pere de Copons, la ordenació del planejament vigent fruit de la Modificació puntual de les NNSS de l’any 2006.
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INFORMES PRESENTATS PELS ORGANISMES COMPETENTS AMB POSTERIORITAT A
L’APROVACIÓ INICIAL

Relació d’informes rebuts:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Data
02.04.2019
08.04.2019
08.04.2019
16.04.2019
23.04.2019
26.04.2019
30.04.2019
10.05.2019
20.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
30.05.2019
11.06.2019
25.06.2019
06.08.2019
23.09.2019
07.11.2019

Organisme
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Consell Català de l’Esport
Servei de Telecomunicacions
Secretaria de Salut Pública
Agència Catalana de l’Aigua (esmenat)
Direcció General de Turisme
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità
Protecció Civil
Direcció General d’Afers Religiosos
Departament d’Educació
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (I)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (II)
Agència Catalana de l’Aigua (modificat)
Agència de residus de Catalunya

Passat el període d’exposició pública de l’Aprovació Inicial del POUM van quedar 4 informes sectorials pendents d’incorporar dins el document Proposta d’Aprovació Provisional (tramesa prèvia a
DTES). Aquests també es recullen a continuació, i són:
Núm.
18
19
20
21

Data
30.07.2019
05.02.2020
02.06.2020
21.06.2021

Organisme
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Departament de Salut

Finalment, la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera (nº19) va emetre un
informe desfavorable. L’Ajuntament va enviar una separata amb les modificacions introduïdes al document i es va rebre un nou informe:
Núm.
22

Data
21.01.2022

Organisme
Direcció General d’Indústria
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Informe presentat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
S’informa que el POUM de Copons no afecta als terrenys en explotació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Conclusions i proposta de resolució:
No correspon cap proposta de resolució.

2.

Informe presentat per la Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
L’Oficina Catalana pel Canvi Climàtic fa un seguit de consideracions en matèria de canvi climàtic:
A l’apartat III. Relació amb altres plans i programes de l’EAE del POUM, l’informe sol·licita que
s’actualitzi les referència al marc legal i planificador:
Internacional:





24ª Conferència de les Parts (COP24) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre
Canvi Climàtic (UNFCCC).
Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic Objectiu: l'estabilització de les
concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que eviti interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic.
Segon període de compromís del Protocol de Kyoto

Europeu:






Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure
les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport,
agricultura o residus
03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia.
COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic

Estatal:


Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020
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Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)

Català:






Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
Nova Agenda Urbana 2030
Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic

En relació al càlcul de l’avaluació de l’impacte del desenvolupament del POUM sobre les emissions
de CO2, l’Oficina ha pogut constatar que l’apartat 6.1.6 aporta dades parcials sobre aquest impacte,
però es constata que no s’han considerat les emissions procedents del cicle de l’aigua ni les associades a la mobilitat, segons s’apunta per manca de dades fiables.
L’Oficina vol apuntar per una banda, que l’eina de càlcul d’emissions de GEH associada al planejament urbanístic general permet fer un càlcul complert i exhaustiu de les emissions associades a qualsevol POUM per a tots els sectors emissors amb la definició inicial d’unes dades molt bàsiques disponibles (informe copia un enllaç). En segon lloc, i en relació a les dades de mobilitat, aquestes es poden extreure de l’Estudi de Mobilitat Generada que acompanya el POUM.
Es proposa doncs, completar l’estimació d’emissions de GEH tenint en compte la gestió del cicle de
l’aigua i la mobilitat. A l’espera de conèixer les dades definitives d’emissions de GEH per poder fer
una valoració més fonamentada, l’Oficina vol indicar que les emissions de l’alternativa proposta se
situen a la franja baixa del rang d’emissions d’un POUM d’un municipi entre 100 i 1.500 habitants.
També caldrà que es detallin mesures per a la mitigació d’emissions que les Normes Urbanístiques
hauran de contenir. Destaquem les següents:


Donar compliment a la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència
energètica dels edificis, és important apuntar que el creixement de nous usos previstos ha de
guiar-se pels següents principis rectors jeràrquics en matèria energètica:


Edificis dissenyats i construïts amb criteris de reducció de la demanda energètica tenint
en compte els nous criteris bioclimàtics i d’autoconsum energètic dels edificis, baixos en
emissions de CO2.



Disseny eficient dels sistemes que cobreixen la demanda energètica.



Aprofitament dels recursos locals que abasteixen energèticament l’àmbit.



Compensació de l’impacte energètic generat.



L’article 27.2 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, preveu que el Govern i les
administracions locals hauran de promoure que els nous edificis construïts segueixin criteris
bioclimàtics per tal que a l’any 2020 aquests edificis siguin de consum energètic gairebé nul.



Pel que fa a l’impacte de la mobilitat en les emissions, és d’especial interès que s’implantin
mesures de transport més sostenibles i/o alternatius al vehicle privat.



Pel que fa a l’impacte de la gestió dels residus en les emissions, caldrà aplicar el principi de
jerarquia de prevenció, preparació, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment
eliminació; fomentar la recollida selectiva i evitar la deposició de matèria orgànica en aboca-
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dors així com fomentar l’economia circular a través de l’ús de subproductes com a matèries
primeres.


Pel que fa a l’impacte del canvi del clima sobre el planejament, cal mencionar que si bé és
cert que els escenaris climàtics encara ens han de proporcionar més i millor informació com
per plantejar elements de gestió, sí que cal considerar-los per incorporar elements d'adaptació al canvi climàtic en la planificació municipal.

Finalment, per tal d’integrar els escenaris climàtics desfavorables a la planificació futura, el POUM de
Copons caldrà que tingui en compte:


El possible increment de la freqüència dels incendis forestals. En aquest sentit, caldria aplicar
mesures d’adaptació al canvi climàtic que ajudin a reduir aquest risc en els seus punts vulnerables de les seves masses boscoses (tales selectives, neteja del sotabosc, etc.).



Pel que fa als riscos d’inundabilitat, caldrà delimitar els nous creixements del planejament
d’acord amb el que defineixi l’ACA. Així mateix, caldrà tenir en compte els darrers estudis elaborats per l’IPCC i les conclusions del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya, que
confirmen la relació, a escala regional, de l’increment de freqüència de fenòmens meteorològics extrems tals com les onades de calor i episodis de precipitació extrema i el canvi climàtic.
A més, caldrà tenir en compte els resultats del projecte ESCAT 2011-2012 Generació
d’Escenaris amb alta resolució a Catalunya, pels quals es projecta pel conjunt de Catalunya
un augment en la probabilitat d’ocurrència d’episodis de precipitació extrema (superior als 200
mm en 24 hores). Això podria comportar un augment de fenòmens meteorològics extrems
amb riscos puntuals derivats de pluges torrencials.



El risc raonable d’un major dèficit de recursos hídrics fa necessari preveure elements d’estalvi
i gestió tals com la redacció i aprovació d’una ordenança específica d’estalvi i eficiència de
l’aigua i que per aquells usos que no requereixin qualitat d’aigua potable, s’abasteixin de la
xarxa d’aigua regenerada.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM incorpora les aportacions de l’informe.
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Informe presentat pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
S’informa favorablement del POUM i l’informe recomana qualificar com a Sistema d’equipaments
comunitaris específicament d’esportiu el poliesportiu municipal.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM incorpora les consideracions de l’informe.

4.

Informe presentat pel Servei de Telecomunicacions. Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
Un cop analitzat el document del POUM, s’informa favorablement amb les següents condicions:


El redactat de l’article 30.2.q de la Normativa del POUM, relatiu a llicències, contravé l’article
34 de la Llei 9/2014, de 10 de maig, general de telecomunicacions i l’article 187 del TRLU.



Cal suprimir de l’article 176 de la Normativa del POUM tota referència a les infraestructures
de telecomunicacions.



Cal suprimir íntegrament l’article 197 de la Normativa del POUM.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les condicions de l’informe.

5.

Informe presentat per la Secretaria de Salut Pública de la Sub-direcció Regional a la Catalunya Central. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
Un cop analitzat el document del POUM, s’informa que, pel que fa als recursos hídrics, en l’actualitat
hi ha una captació (Mina Bona Mossa) que es complementa amb el subministrament des d’un dipòsit
(La Clau), ubicat al municipi de Prats de Rei. Atès que no es preveu la construcció de noves instal·lacions, no cal fer cap altra consideració en aquest àmbit.
També s’informa sobre altres aspectes relacionats amb la salut pública que cal tenir en compte:
 En relació amb les noves àrees verdes, parcs i places, els projectes d’urbanització han de donar
compliment a la normativa sobre les restriccions en l’ús de la creosota a l’hora de definir els materials que s’utilitzin en el mobiliari urbà, segons l’establert a l’Ordre PRE/2666/2002, de 25 d'ocInforme relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats
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tubre de 2002, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre,
va establir una sèrie de limitacions a la comercialització i l'ús de certes substàncies i preparats
perillosos, entre els quals, la creosota.
 En cas que es prevegi el reg per aspersió s’ha de tenir present les recomanacions per aquests
sistemes recollides a la “Guia tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions”, distribuïda pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
 Atès que el municipi es troba dins de l’àrea de distribució del mosquit tigre, caldrà que es portin a
terme les mesures de control descrites a l’ ”Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit
tigre a Catalunya”, del Departament de Salut per tal d’evitar la proliferació del mosquit tigre. En
aquest sentit, també es recomana fer difusió entre la població dels tríptics amb recomanacions
per al control del mosquit tigre.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les consideracions de l’informe.

6.

Informe presentat per l’Agència Catalana de l’Aigua (esmenat)

Resum del contingut de l’informe:
Aquest informe, emès el 26 d’abril de 2019 i amb número de document 6574652, ha estat esmenat
per ser un informe d’Avanç i no de POUM. L’ACA ha emès un nou informe amb el contingut modificat i
que s’inclou més endavant.

Conclusions i proposta de resolució:
No correspon cap proposta de resolució i l’original d’aquest informe esmenat no s’inclou al final
d’aquest document, per no donar peu a confusions amb l’informe revisat.

7.

Informe presentat per la Direcció General de Turisme. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
Un cop analitzat el document del POUM, s’informa favorablement amb el benentès que es prengui en
consideració que els allotjaments turístics que es vulguin implantar s’hauran d’ajustar a les tipologies,
denominacions i requisits establerts per la Llei 12/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i al
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les consideracions de l’informe.
Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats
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Informe presentat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
L’informe emet dues consideracions principals una vegada revistat el POUM. Per una banda,
s’informa que l’àmbit del municipi no inclou cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic, segons consten definits a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.
En segon lloc, l’informe considera que la informació aportada a l’Estudi Ambiental Estratègic pel que
fa a riscos geològics és suficient i caldrà que es tingui en compte en l’elaboració de les propostes dels
instruments urbanístics que es formulin.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les consideracions de l’informe.

9.

Informe presentat per l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona

Resum del contingut de l’informe:
L’informe manifesta que el POUM no justifica com fa el càlcul de nous desplaçaments generats o de
la reserva de places d’aparcament i demana que el POUM incorpori un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada com a document independent i seguint els criteris en la seva elaboració que fixa el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
L’informe cita l’article 3 secció 3.1.b del Decret 344/2006, on s’indica que el “planejament urbanístic
general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable”
han d’anar acompanyats del corresponent Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

Conclusions i proposta de resolució:
Tot i que el POUM de Copons és d’escassa complexitat urbanística i no comporta nova classificació
de sòl urbà o urbanitzable (part del sòl urbà i la totalitat del sòl urbanitzable de les NNSS passa a ser
sòl no urbanitzable en el POUM), s’estima l’informe i la redacció definitiva del POUM incorpora, com a
document independent, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
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10. Informe presentat per Protecció Civil. Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central

Resum del contingut de l’informe:
L’informe fa les consideracions següents, relatives a incendis forestals, risc d’inundacions, risc sísmic,
risc químic i transport de mercaderies perilloses i finalment risc geològic:
Incendis forestals:


Segons el Pla INFOCAT, Copons té un perill molt alt d’incendi forestal i una vulnerabilitat moderada. El Decret 64/1995 inclou el municipi de Copons com d’alt risc d’incendi forestal.

Risc d’inundacions:


Cal que es grafiï la zona de flux preferent en els plànols d’ordenació del POUM. En el cas de
la riera de Veciana, cal que es traslladi la de l’Estudi d’inundabilitat, degudament validat per
l’ACA, i en el cas de la riera de Sant Pere, caldria estudiar-la i grafiar-la.



Cal que la Normativa del POUM faci referència i inclogui les limitacions del Reial Decret
849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH)
modificat el 29 de desembre de 2016 pel Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, sobretot
pel que fa a la zona de flux preferent (article 9 bis i 9 ter) i a la zona inundable (article 14 bis).



Pel que fa a l’equipament previst al PAU-2 “Zona Industrial”, als habitatges del PMU-3 “Naus
dels Sols-carrer” i als serveis tècnics, als usos de càmping i d’aparcament de caravanes del
PEU-2 “Pla del Camp”, caldrà atendre allò que disposa l’article 14 bis (i, si escau, els 9 bis i
ter) del Reial Decret 879/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic (RDPH) modificat el 29 de desembre de 2016 pel Reial Decret 638/2016, de 9 de
desembre.



Davant de la proposta de nous usos i ocupacions en zona inundable, l’Ajuntament haurà de
valorar si amb els mitjans humans i materials de què disposa o preveu disposar és capaç de
gestionar un episodi extraordinari d’inundacions i garantir la protecció de les persones, mesures que a posteriori haurà de desenvolupar en el PAM per inundacions. També s’haurà de tenir en compte en el cas del PEU-4 “Façana de Ponent”, en la mesura que preveu activitats de
pública concurrència (consolidació de recorreguts a peu o en bicicleta).



A més, caldrà atendre les prescripcions que es facin des de l’Agència Catalana de l’Aigua.



Pel que fa a les masies i altres construccions en SNU, no es pot informar amb detall perquè al
plànol corresponent no hi ha les capes d’inundabilitat.

Risc sísmic:


Des del punt de vista del risc sísmic, d’acord amb el Pla especial per emergències sísmiques
de Catalunya (SISMICAT), el municipi de Copons està ubicat en una zona on es poden produir terratrèmols d’intensitat VI-VII (escala MSK) per a un període de retorn de 500 anys.

Risc químic i transport de mercaderies perilloses:


El municipi de Copons no està afectat pel Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) ni pel Pla especial d’emergències per accidents en el transport de
mercaderies per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).



És errònia, per tant, l’observació que fa l’Estudi ambiental estratègic, en el seu apartat 4.8.4,
quan diu que Copons té recomanada la redacció del Pla municipal associat al TRANSCAT.

Risc geològic:
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Actualment la Direcció General de Protecció Civil no disposa de dades en detall pel que fa al
risc geològic d'esllavissades, esfondraments, subsidències, etc. de la zona objecte de l'informe. A la documentació de l’expedient hi ha un Estudi d’identificació de riscos geològics, elaborat per l’ICGC, que fonamentalment assenyala perillositat mitjana enfront despreniments i
lliscaments en alguns àmbits afectats pel PEU-1 i PEU-4.



Caldrà atendre les prescripcions que es facin des de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Finalment, es recorda que Copons té pendent d’elaborar el Pla d’actuació municipal (PAM) associat al
NEUCAT, té pendent de revisar l’associat a l’INFOCAT, i es recomana elaborar els associats a
l’INUNCAT, al SISMICAT i al VENTCAT. Tots aquests plans s’han d’incloure en un únic document,
DUPROCIM, d’acord amb el Decret 155/2014.

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

11. Informe presentat per la Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
S’informa que l’Ajuntament de Copons no ha contemplat localització de sòl per a la implantació de
centres de culte en el municipi, tal com exigeix la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, i
el Decret 94/2010, de 20 de juliol. Tot i que afegeix que això és resoluble en la mesura que, com preveu l’article 12.5 de les Normes Urbanístiques del POUM, en aquells casos en què no estigui previst
pel POUM, i prèvia justificació de la necessitat de la seva formulació i la seva compatibilitat amb el
planejament urbanístic general, es podran redactar els plans especials per determinar la titularitat i
l’ús dels equipaments comunitaris; i per tant es podria contemplar la qualificació d’equipament religiós.
Per tant, l’informe requereix que es complementi el POUM perquè estableixi que els Plans especials
que desenvolupin el POUM faran efectiva l’obligació legal de preveure reserva de sòl en els sistemes
d’equipament comunitari que admetin usos de caràcter religiós de nova implantació.

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

12. Informe presentat pel Departament d’Educació. Serveis Territorials a la Catalunya Central
de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
S’informa que, consultades les Seccions de Planificació i Obres i Manteniment, l’informe considera
que, pel nombre d’alumnes del municipi, l’edifici de la Rectoria, on ha d’anar l’escola, és suficient i
adequat. Afegeix que en el plànol d’ordenació del POUM ja consta com a equipament, però caldria
que estès qualificat com equipament docent amb clau EQ.2.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les prescripcions de l’informe.

13. Informe presentat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (I)

Resum del contingut de l’informe:
L’informe considera que el POUM ha d’incorporar les següents consideracions pel que fa al vector
contaminació acústica i al vector llum:
Vector contaminació acústica:


Copons disposa de mapa de capacitat acústica, aprovat el 10 d’abril del 2014, que s’ha
d’incorporar com un instrument normatiu més al POUM i les noves zones de creixement que
es preveuen en aquest POUM s’hauran d’incorporar al Mapa de capacitat acústica.



Cal assegurar la compatibilitat dels usos i de les zonificacions atenent als receptors sensibles
afectats. Aquest aspecte s’ha de tenir en compte especialment en els nous sectors de desenvolupament previstos que s’han d’identificar en el Mapa de capacitat acústica aprovat.



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



S’ha de tenir en compte les zones de soroll de les infraestructures de transport, delimitades
pels seus titulars, i les seves limitacions per a determinats usos del sòl, activitats, instal·lacions, construccions o edificacions. Els instruments de planejament derivat i, si és el cas,
la seva avaluació ambiental, hauran de justificar el compliment d’aquests objectius de qualitat
acústica, del Mapa de capacitat acústica vigent i de les normes per a les noves construccions
en zones de soroll.



Caldrà integrar a la Normativa del POUM que, abans que s’atorguin els permisos i les llicències corresponents, l’Ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic recull els objectius de
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qualitat acústica exigibles i preveu les mesures necessàries per al seu compliment, i també
que aquestes mesures i objectius es fan efectius tant en el projecte d’execució com en les fases d’ordenació i de disseny.


Si el projecte bàsic d’una nova construcció no compleix el que disposa l’apartat anterior, el
procediment administratiu d’atorgament restarà en suspens fins que se n’acrediti el seu compliment o previsió.

Vector llum:


Cal considerar que la zonificació definitiva és la que estableixi el Mapa de protecció envers la
contaminació lumínica aprovat en data 29 de juny de 2018. En cas que l’aprovació del POUM
comporti variacions en la classificació del sòl, caldrà comunicar-ho al Servei per tenir-ho en
compte en futures actualitzacions del Mapa.



Cal integrar a la Normativa del POUM que els projectes de noves edificacions o els projectes
d’urbanització que concretin els sectors, han d’incloure la documentació tècnica necessària,
d’acord amb les indicacions de l’annex 1 del Decret 190/2015, perquè es pugui avaluar la
conveniència de les instal·lacions d’il·luminació exterior projectades i aportar les consideracions oportunes.



Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, entre altres, les condicions que consten a l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’acord amb la zona de protecció pel que
fa a la tipologia de les làmpades i al percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat
(FHSinst) dels llums, en funció de l’horari d’ús i la zona de protecció.



Cal ser especialment respectuós per evitar els efectes pertorbadors en el medi, controlar la
il·luminació intrusa i planificar adequadament les necessitats d’il·luminació per tal de minimitzar els punts de llum instal·lats i els nivells d’il·luminació.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les consideracions de l’informe pel què fa a qualitat acústica i
lumínica.
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14. Informe presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis Territorials a la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
L’informe considera que el POUM no compleix amb els propis objectius ambientals que l’EAE formula,
i per tant s’informa favorablement però amb les següents prescripcions:


Fixar normativament per a la Zona de Protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o paisatgístic (clau 22) uns usos més restrictius que els actuals (PTPCC sòls protecció especial) de forma que es garanteixi realment la conservació dels hàbitats d’interès per la qual aquesta clau
s’ha creat.



Incloure en la clau 22 només aquells hàbitats i zones que realment tenen un interès de conservació alt (veure figures 3 i 4 de l’informe). Això passa per:
-

Incloure en aquesta clau la vegetació gipsícola existent al est de la Casa de les Vinyes.
La delimitació d’aquesta es pot fer a escala detallada de forma que no s’incloguin altres
hàbitats (veure figura 5 de l’informe).

-

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

-

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

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les prescripcions de l’informe.

15. Informe presentat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (II)

Resum del contingut de l’informe:
S’informa que l’avaluació de la qualitat de l'aire de l’àmbit del POUM ha donat que la capacitat del
medi al municipi de Copons és alta per l’NO2 i moderada per les PM10. Per a la resta de contaminants atmosfèrics, l’avaluació de la qualitat de l’aire s’ha realitzat tenint en compte els valors límit que
la normativa actual regula per a cadascun dels contaminants, i la capacitat del medi és alta en tots
casos.
Si el Pla implica execució obres, les empreses que les executen han d’especificar les mesures a implantar per reduir-ne l’impacte en la qualitat de l’aire com per exemple:
a) Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon estat.
b) Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior del recinte
de l’obra a 20 km/h.
c) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar la
formació de possibles núvols de pols.
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d) Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones,
o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
e) Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes.
f)

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

g) Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent respecte del vent dominant.
h) Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, murs de
contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials pulverulents.
i)

Emmagatzemar els materials fins en sitges.

j)

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

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

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

m) El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram comprés entre
l’obra i la xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.
n) El responsable de fer el seguiment de la implantació d’aquestes mesures és la direcció facultativa de les obres.
Si es tracta d’obres sotmeses a Declaració d’impacte ambiental, la comissió de seguiment definida a
la Declaració d’impacte ambiental mateixa ha d’estar informada sobre l’estat d’implantació d’aquestes
mesures.
Pel que fa a la Fase d’explotació, el projecte ha d’integrar les polítiques de desenvolupament urbà
amb les polítiques de mobilitat, de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i la mobilitat
obligada, ajudant a incorporar mesures que afavoreixin la utilització del transport públic i dels mitjans
de transport amb menor impacte ambiental i també ajudin a disminuir l’ús de mitjans de transport individual motoritzat en els desplaçaments de mobilitat obligada.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les mesures de l’informe.

16. Informe presentat per l’Agència Catalana de l’Aigua (modificat)

Resum del contingut de l’informe:
Aquest informe substitueix l’anterior informe emès per l’ACA el 26 d’abril de 2019 i número de document 6574652. L’informe descriu i identifica efectes significatius sobre el vector aigua pel què fa a
abastament, sanejament, inundabilitat i afectacions ambientals.
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Pel que fa a l’abastament d’aigua, s’informa favorablement i, tenint en compte els consums associats i
les previsions, no es preveuen problemes de subministrament d’aigua en el municipi.
Pel què fa al sanejament, s’informa favorablement i recorda que a l’actualització del 2010 del Programa de Sanejament d’aigües Residuals Urbanes (PSARU-2005), es contempla a l’escenari 2022-2027
la previsió per a la construcció de l’EDAR i els col·lectors de Copons (Id. 10310) per un import de
381.500 euros. Tots els problemes de sanejament es preveu que quedin resolts amb la connexió a la
xarxa de sanejament en alta i la posterior construcció de la depuradora al sud del municipi, en zona
planera prop del camp de futbol, metres aigües avall de l’aiguabarreig de la riera Gran i la riera de
Sant Pere. La nova depuradora prevista és de tipus biològica, i ha d’oferir tractament a la totalitat de
les aigües residuals generades al nucli de Copons, la Roquera i Sant Pere de Copons.
Pel què fa a la inundabilitat:


PAU-1. Escorxador: S’informa favorablement ja que el POUM preveu usos compatibles amb
el que determina el RDPH, atès que la zona de flux preferent i la zona inundable no afecta a
cap edificació, només la zona codificada com espais lliures (VP). En aquest sentit, caldrà realitzar una declaració responsable sobre el risc d'inundació a què està sotmesa aquesta zona,
tenir en consideració les mesures de protecció civil aplicables al cas, i, traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que estimi oportú adoptar per a la seva protecció. Caldrà incloure a l’articulat de la fitxa del PAU la
possibilitat d’inundació i si es contemplen mesures de protecció front la possible inundabilitat,
preveure els costos associats.



PAU-2. Zona industrial: S’informa favorablement. Atenent als usos previstos en l’article 14bis
del RDPH, es considera compatible els usos previstos si es compleix:
 Per la part construïda, redactar una declaració responsable sobre el risc d'inundació a
què està sotmesa aquesta zona, tenir en consideració les mesures de protecció civil aplicables al cas, i, traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb independència
de les mesures complementàries que estimi oportú adoptar per a la seva protecció.
 Per la part amb possibilitat de construcció, caldrà edificar amb el condicionants de seguretat que estableix l’article 14bis 1 del RDPH. Caldrà incloure a l’articulat de la fitxa del
PAU la possibilitat d’inundació de la zona.



PMU-2. Cal Reiet i l’era: S’informa favorablement. La part amb possibilitat de patir inundació
resta en la part no edificada, pel que es considera compatible amb el RDPH, sempre i quan la
possible tanca que limiti la finca resti fora de la zona de flux preferent. Caldrà incloure a
l’articulat de la fitxa del PMU la possibilitat d’inundació parcial de la zona.



PMU-3. Naus del Sols-carrer: S’informa favorablement ja que la zona de flux preferent afecta
a la part destinada a jardí. L’article 14 bis 2 permet la construcció d’edificis sempre i quan, en
la mesura del possible, es realitzin tenint en compte els condicionants de seguretat contemplats en l’article 14 bis 1. En aquest sentit es considera compatible amb el RDPH, sempre i
quan la possible tanca que limiti la finca resti fora de la zona de flux preferent. Caldrà incloure
a l’articulat de la fitxa del PMU la possibilitat d’inundació parcial de la zona.



PEU-1. Parc agrari: S’informa favorablement ja que és compatible amb el RDPH.



PEU-2. Pla del Camp: De les mesures i usos previstos, s’informa:
 Desfavorablement a la part d’acampada, ja que no es considera compatible amb el
RDPH si no se situa fora de la zona inundable.
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 Favorablement a la construcció de la EDAR, tot i que caldrà buscar un altre emplaçament, atenent al que dictamina l’article 14 bis 1 ja que el seu emplaçament sobre plànol
és en zona inundable. Si no hi ha cap possibilitat de construcció en un altre emplaçament, caldrà adaptar la seva edificació amb condicionants de seguretat vers possibles
episodis d’inundació.
 Favorablement al camp de futbol existent, tot i que resta totalment dins de la zona inundable i parcialment en zona de flux preferent. En la mesura del possible caldrà cercar
una nova ubicació. En tot cas, caldrà redactar una declaració responsable sobre el risc
d'inundació a què està sotmesa l’actuació, que té com objecte que el promotor d'una actuació en zona inundable sigui conscient del risc a què està sotmesa aquesta actuació, i,
es comprometi a formar-se per tal de tenir en consideració les mesures de protecció civil
aplicables al cas, i, posteriorment, traslladar aquesta informació als possibles afectats,
amb independència de les mesures complementàries que estimi oportú adoptar per a la
seva protecció.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les consideracions de l’informe.
És important destacar que el “PEU-2. Pla del Camp” desapareix i que s’amplia l’àmbit de sòl industrial
de l’aprovació inicial mitjançant un nou àmbit de PMU. L’àmbit total d’aquest sòl industrial manté la
ubicació, però en disminueix la superfície, del què ja contempla el planejament vigent. En aquest nou
sector de PMU s’incorporaran les mateixes consideracions que l’informe descriu pel sector “PAU-2.
Zona industrial”.
A conseqüència de l’informe desfavorable per haver ubicat la part d’acampada del “PEU-2. Pla del
Camp”, la fase de Proposta d’Aprovació Provisional del POUM (tramesa previa DTES) va crear el nou
“PEU-2. L’Hort d’en Sala” que ubicava una zona compatible amb l’acampada en un àmbit no inundable i més a prop dels equipaments municipals del nucli. L’informe de l’acord de la sessió de 2 de
juny de 2021 de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, considerava que aquest pla especial s’havia d’eliminar i regular els usos admesos a través de la seva clau urbanística.

17. Informe presentat per l’Agència de Residus de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
S’informa favorablement del POUM de Copons, recordant que caldrà fer les actuacions proposades
d’acord amb els següents criteris:
a) Gestió de residus
 Fomentar la correcta gestió dels residus municipals i facilitar la disponibilitat d'instal·lacions adequades per al seu tractament, d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus.
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b) Altres consideracions
 Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats potencialment
contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto 9/2005, de 14 de gener pel
que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards
per a la declaració de sòls contaminats.
 Gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin generar en el
desenvolupament de les actuacions d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora dels residus.
 En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb contingut d'amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de
residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l'Agència de Residus de
Catalunya.
 Es recorda que els residus generats per les activitats agràries i ramaderes estan subjectes a una
normativa d’aplicació específica.

Conclusions i proposta de resolució:
La redacció definitiva del POUM inclou les prescripcions de l’informe.

18. Informe presentat per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
L’informe no fa una valoració del POUM, sinó que defineix els condicionants a l’hora de dissenyar el
planejament per tal de complir amb els requeriments normatius en matèria de mesures de prevenció
d’incendis. Concretament:
 La disponibilitat d’hidrants per a incendis:
 L’article 2.e) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, estableix que les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata
amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de
disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi de 100 mm de diàmetre, d’acord amb l’article 1 de
l’Annex del Decret 241/1994.
 L’article 8.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que la xarxa
d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis ha de complir els requeriments establerts pel
Decret 241/1994.
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 Per a usos no industrials, la Secció 4 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Reial
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), estableix
la necessitat de disposar d’hidrants d’incendi a les edificacions destinades a usos no industrials
en funció de la seva alçada d’evacuació, de la seva ocupació i de la seva superfície.
 L’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic, que modifica la Llei 5/2003 (Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions,
nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals), estableix que les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals han
de disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que compleixin les característiques establertes per Decret.
 La Instrucció Tècnica Complementària SP-120 defineix la necessitat i les condicions tècniques
de la xarxa d’hidrants.
 En concret:


Cal disposar de xarxa d’hidrants d’incendi existent en el sòl urbà consolidat que garanteixi la
hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant
dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1000 l/min. Aquests hidrants han d’estar
emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers, i a
una distància tal que qualsevol punt d’una façana dels edificis a nivell de rasant estigui a
menys de 100 metres d’un hidrant. Excepcionalment aquesta distància es podrà ampliar fins a
120 metres en aquells punts on la xarxa viaria faci difícil l’emplaçament dels vehicles de bombers.



Cal garantir que els projectes d’urbanització i/o planejament derivat dels sectors que defineix
el planejament general en sòl urbà no consolidat incloguin la previsió de disposar de la xarxa
d’hidrants públics segons les condicions establertes a la Instrucció Tècnica Complementària
SP-120.



Finalment, les figures de planejament derivat que desenvolupin el sòl urbanitzable caldrà que
incloguin la previsió de disposar de la xarxa d’hidrants públics segons les condicions establertes a la Instrucció Tècnica Complementària SP-120.

 Les condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers:


Per a usos no industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Reial
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, estableix les condicions d’aproximació i entorn dels edificis (amplada mínima dels vials de circulació, la seva alçada mínima lliure, la capacitat portant, els radis
dels trams corbats), així com l’accessibilitat per façana, per tal de garantir-hi la intervenció dels
bombers. També es determina que en zones limítrofes o interiors a àrees forestals, s’ha de disposar de dues vies d’accés alternatives als edificis; alternativament permet disposar d’una única
via d’accés que finalitzi en un cul de sac circular de 12,5 metres de radi.



Per a usos industrials, l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments
industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, estableix que tant el planejament urbanístic com les condicions de disseny i construcció dels edificis, en particular el seu entorn immediat, i els seus accessos, han de possibilitar i facilitar la intervenció dels serveis
d’extinció d’incendis. El punt 10 de l’Annex II, obliga a disposar de dues vies d’accés alternatives
a aquells establiments industrials que limitin amb zones forestals; alternativament permet disposar d’una única via d’accés que finalitzi en un cul de sac circular de 12,5 metres de radi.



En concret:
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Els vials de circulació han de complir amb les condicions especificades a la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006. Si es tracta de zones
d’ús industrial, les condicions seran les especificades al Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004.



Cal que els vials d’aproximació fins a les façanes accessibles dels establiments industrials
disposin d’una amplada lliure de 5 metres, un gàlib de 4,5 metres i un vial amb capacitat portant de 2.000 kp/m2, segons l’apartat A.2 de l’annex II del RSCIEI. A més, en aquells edificis
que disposin d’una alçada d’evacuació descendent superior a 9 metres s’ha de disposar
d’espai de maniobra al llarg de les façanes accessibles, segons l’apartat A.1 de l’annex II del
RSCIEI.



Cal que els vials d’aproximació fins a les façanes accessibles dels edificis previstos en projectes d’urbanisme o planejament derivat disposin d’una amplada lliure de 5 metres, un gàlib de
4,5 metres i un vial amb capacitat portant de 2.000kp/m2 , així com respectar la separació
màxima a l’emplaçament dels vehicles de bombers de la façana de l’edifici en funció de la seva alçada.



Cal que aquets vials es mantinguin permanentment lliures d’obstacles (elements de mobiliari
urbà, arbres, pilones, senyalització vertical, contenidors, etc..) que redueixin les seves mides
mínimes.



Cal garantir que totes les parcel·les previstes per edificis i/o establiments disposin del nombre
de façanes accessibles suficients en funció de la seva ocupació, segons la Instrucció Tècnica
complementària SP-121.



Les figures de planejament derivat que desenvolupin el sòl urbanitzable caldrà que incloguin
la previsió de disposar dels vials conforme a aquests paràmetres. Cal senyalitzar els vials que
acabin en cul-de-sac convenientment. Els que tinguin una profunditat major de 20 metres
hauran de disposar d'un espai suficient per la maniobra dels vehicles de bombers, conforme
la Instrucció Tècnica Complementària SP 113. Els vials existents en sòl urbà consolidat que
no puguin disposar d'aquest espai de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor de
100 metres, hauran de disposar d'un hidrant just al seu accés i senyalitzar aquesta circumstància. Pel que fa als vials existents que el planejament general preveu en continuïtat amb la
trama urbana prevista en els sectors de planejament pendents de planejament derivat i/o urbanització, cal garantir que fins que no es desenvolupin aquests sectors els vials existents
que tinguin una profunditat major de 20 metres hauran de disposar d'un espai suficient per la
maniobra dels vehicles de bombers, conforme la Instrucció Tècnica Complementària SP-113.

 La franja de protecció respecte d’àrees forestals:


L’article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, estableix que les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata
amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals han de
disposar d’una zona de seguretat de 25 metres d’amplada, a comptar des del seu perímetre exterior.



L’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, especifica que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del
seu àmbit les franges de protecció contra incendis. El mateix article 6, així com l’Annex 2 del Decret, fixen les condicions d’aquestes franges de protecció.



Per a usos no industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Reial
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i posteri-
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ors modificacions i correccions, determina que en zones limítrofes o interiors a àrees forestals,
s’ha de disposar d’una franja de 25 metres d’amplada separant la zona edificada de la forestal,
lliure d’arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi de l’àrea forestal així com un camí
perimetral de 5 metres, que podrà incloure’s a la mateixa franja.


Per a usos industrials, l’apartat 10 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en
els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, estableix
que els establiments de risc mig i alt ubicats propers a una massa forestal, han de mantenir una
franja perimetral de 25 metres d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva,
amb la massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades.



L’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic, que modifica la Llei 5/2003, de Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals, estableix que les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals han d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 25 metres
d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. A instàncies de les
administracions competents es pot incrementar l’amplada de la franja de protecció o modificar-ne
les característiques sempre que es disposi d’un informe tècnic forestal que ho justifiqui.



En concret:


En les zones forestals properes a la trama urbana, a edificacions i/o instal·lacions caldrà garantir la disponibilitat i manteniment de la franja de protecció respecte de la forest en funció de
les necessitats normatives indicades



Cal garantir que els terrenys de les parcel·les no edificades es mantenen lliures de vegetació
seca i amb la massa forestal aclarida, segons l’article 7 del Decret 123/2005.



Les figures de planejament derivat dels sectors que delimitin amb la forest han de justificar
que disposen d’un camí perimetral d’una amplada mínima de 5 metres, que pot estar inclòs
en la franja de protecció respecte de la forest.



Pel que fa a la nomenclatura utilitzada per a la xarxa de camins prevista per la prevenció
d’incendis forestals es recomana la utilització dels criteris de classificació de camins recollits a
la guia “Manual d’Inventari de Camins Forestals” de data juny de 2001.

 Ubicacions no permeses per a establiments industrials i d’emmagatzematge:


Cal considerar les restriccions per a edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge en relació a
ubicacions no permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i d’emmagatzematge que
determina l’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre.



Pels sectors que el planejament general qualifica per a usos industrials i d’emmagatzematge, cal
que el planejament derivat defineixi en les normes urbanístiques (paràmetres urbanístics, usos)
les ubicacions no permeses de sectors d’incendis amb activitat industrial atenent a la tipologia de
l’establiment i el nivell de risc intrínsec dels sectors, segons l’apartat 1 de l’Annex II del RSCIEI.

Conclusions i proposta de resolució:
En POUM de Copons incorpora, a l’article 208 de les seves Normes Urbanístiques, el requeriment de
complir amb la normativa sectorial vigent en matèria de mesures de prevenció d’incendis. Cal dir que
l’informe fa referència al Decret 241/1994, però que la Declaració Ambiental Estratègica, de 4 de novembre de 2020, del POUM de Copons (exp. OTAABA20160144) informa que aquest Decret va ser
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derogat per la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

19. Informe presentat per la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
Pel que fa a Electricitat, un cop analitzada la documentació del POUM, s’emet informe favorable
condicionat al compliment de la normativa aplicable i consideracions tècniques. En aquest sentit, cal
fer una menció especial al “PEU-2. Pla del Camp” perquè les seves activitats permeses es consideren
zones de risc específic i, per tant, no estan permeses ni a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les reglamentàries.
Pel què fa a Hidrocarburs, s’informa que existeix una xarxa de gas canalitzat GLP i recorda les precaucions a l’hora de realitzar qualsevol obra que pugui afectar a la xarxa, així com la normativa vigent
en cas de voler-la ampliar.
Pel què fa a Mines, s’informa desfavorablement ja que els instruments d’ordenació no poden prohibir
activitats incloses en la Llei de Mines amb caràcter genèric. L’informe considera que es poden exercir
activitats extractives dins les claus 21a, 21b i 22 i, per tant, demana modificar els articles 163, 164,
170.3, 177.3, 117.4 i 117.5 de la Normativa del POUM (l’informe fa referència als articles 178.3, 198.3
i 199.2) perquè es regulin les activitats extractives en SNU.
Pel què fa a Seguretat industrial, s’emet informe favorable ja que a Copons no hi ha implantat cap
establiment AG i els més propers estan ubicats a més de 2km del municipi.

Conclusions i proposta de resolució:
Pel que fa a Electricitat, no correspon cap proposta de resolució, atès que el “PEU-2. Pla del Camp”
ja no existeix. D’acord amb l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme, l’activitat de càmping
s’autoritza al POUM de manera genèrica en diferents claus del SNU, requerint l’aprovació un pla especial per a la seva implantació que compleixi amb la normativa sectorial vigent.
Pel que ha a Hidrocarburs, s’ha completat la Memòria del POUM.
Pel què fa a Mines, la Normativa del POUM incorpora les consideracions de l’informe i es permeten
les activitats extractives en SNU, subjectes a no malmetre els valors objecte de protecció especial del
sòl i vinculades a l’informe favorable del Programa de Restauració i a la Declaració d’Impacte Ambiental.
Degut a l’informe desfavorable, l’Ajuntament de Copons va enviar una separata amb els canvis introduïts al POUM. La Direcció General d’Indústria va emetre un nou informe, que també s’adjunta en
aquest document (informe nº22).
Pel què fa a Seguretat industrial, no correspon cap proposta de resolució.
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20. Informe presentat per la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat. Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Resum del contingut de l’informe:
S’informa favorablement del POUM de Copons, amb requeriments següents:
Pel què fa al “PEU-2. Pla del Camp” (l’únic sector del POUM que l’informe considera afectat per les
servituds de la carretera C-1412), es demana que el Pla especial incorpori, en les obligacions del
promotor, les actuacions de millora a l’accés de l’àmbit per adaptar-lo als requeriments de la normativa sectorial per garantir el correcte funcionament de l’activitat, en base a un estudi de trànsit i mobilitat
específic que el mateix Pla especial també haurà d’incloure.
Per la seva part, la Masia Vinyes (M-25 del Catàleg) es troba situada entre el límit exterior de la Zona
de Domini Públic de la cartera C-1414 i la seva línia d’edificació. Per tant, d’acord amb l’article 84 del
Reglament general de carreteres, no s’hi poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment, que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi
d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L’increment de valor que aquestes obres
comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris. Així mateix, pel que fa a l’arranjament
de l’accés, aquest s’haurà de fer d’acord amb els requeriments que fixa la normativa sectorial vigent.
Alhora, el PEU-2 i els projectes i obres de conservació que es plantegin en la Masia Vinyes (M-25)
hauran d’incloure l’obligació per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Si es produís contaminació acústica per la carretera,
o enlluernament sobre aquesta, el promotor haurà d’executar al seu càrrec, les mesures de protecció
pertinents.
Addicionalment, tant el Pla especial PEU-2 i el projecte d’urbanització corresponent, així com el projecte d’adequació de l’accés a la Masia Vinyes, hauran d’obtenir l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

Conclusions i proposta de resolució:
El POUM de Copons incorpora les prescripcions de l’informe dins la fitxa del Catàleg de la Masia Vinyes. En canvi, no correspon cap proposta de resolució pel “PEU-2. Pla del Camp”, atès que aquest
sector ja no existeix.

21. Informe presentat pel Departament de Salut

Resum del contingut de l’informe:
S’informa que, segons el Registre Central d’Assegurats del CatSalut (RCA) 2020, al municipi de Copons hi ha 290 persones; i que segons l’IDESCAT, les projeccions esperades el 2038 mostren un
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increment de població a la comarca de l’Anoia que aniria d’un 8,8% en un escenari mitjà, fins a un
18,7% en un escenari alt.
Amb aquests paràmetres, la planificació sanitària fins el 2038 contempla un increment poblacional
que aniria des de 25 assegurats en un escenari mitjà, fins a 54 en un escenari alt.
El dimensionat l’actual consultori local de Copons és adequat per donar l’assistència sanitària, però
presenta força deficiències estructurals. Per tant, s’informa favorablement del POUM, condicionat a la
inclusió del centre mèdic com un dels equipaments a millorar.

Conclusions i proposta de resolució:
La Memòria del POUM de Copons incorpora les prescripcions de l’informe.

22. Informe presentat per la Direcció General d’Indústria. Departament d’Empresa i Treball de
la Generalitat de Catalunya

Aquest informe és en resposta a la documentació que va enviar l’Ajuntament de Copons amb els canvis introduïts al POUM després de l’informe desfavorable de mines (informe nº19 d’aquest document).
Resum del contingut de l’informe:
S’emet un informe favorable condicionat a la modificació de l’article 177.3 de la Normativa (ara 178.3)
amb la següent redacció: “3. Les activitats extractives hauran de justificar-se adequadament d’acord
amb la normativa sectorial reguladora vigent en tot moment, pel que fa al seu funcionament i restauració.”

Conclusions i proposta de resolució:
Aquest article ja s’havia modificat respecte l’aprovació inicial per incloure els abocadors i seguint les
indicacions de l’informe previ de mines. En qualsevol cas, s’ha modificat l’article 178.3, substituint el
text per la redacció que l’informe demana, però afegint també els abocadors, de tal manera que el
nou articulat queda així: “3. Les activitats extractives i els abocadors hauran de justificar-se adequadament d’acord amb la normativa sectorial reguladora vigent en tot moment, pel que fa al seu funcionament i restauració.”

Copons – Barcelona, gener de 2022

Digitally signed by

JORDI
JORDI ROMERO SABI
ROMERO SABI - - DNI 37710945F
2022.01.24
DNI 37710945F Date:
18:04:25 +01'00'
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Annex 1:
Originals dels escrits d’al·legacions presentats

JOSEP MARTÍNEZ MELGARÉS, amb domicili a l’efecte de notificacions carrer Santa Maria,
núm. 1, de Vic (08500), actuant en nom i representació del BISBAT DE VIC, amb el mateix
domicili i CIF núm. R-0800043-B, en la seva condició de Delegat Episcopal del Patrimoni
Immoble del Bisbat de Vic, de la forma més procedent en dret,
MANIFESTO
Que he tingut coneixement de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de COPONS, dins del termini d’informació pública i atès que el Bisbat de Vic hi té
béns i interessos, en relació a aquests, presento la següent
AL·LEGACIÓ:
ÚNICA:
El sistema d’equipament comunitaris, (clau EQ) venen assenyalats en el plànol d’ordenació
amb la clau EQ, però l’article 78.4 de les normes urbanístiques els classifica amb les
categories següents:
EQ.1 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes.
EQ.2 Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació
sectorial vigent en aquesta matèria.
EQ.3 Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, dispensaris, hospitals,
centres extra-hospitalaris i residències geriàtriques.
EQ.4 Sòcio-Cultural i Religiós: cases de cultura, biblioteques, teatres, museus,
videoteques, centres socials, llars d’avis, centres d’esplai, temples i centres
recreatius i religiosos.
EQ.5 Administratiu i Proveïment: Administració pública, congressos, exposicions,
serveis de seguretat pública, mercats municipals, escorxadors...
EQ.6 Cementiri.
Per tot això considerem que en el plànol d’ordenació hi hauria de constar la qualificació
d’acord amb el que determina aquest article de les normes urbanístiques.
Per tot això,
SOL·LICITO:
Que un cop rebuda la present al·legació, l’estudieu i l’estimeu en el sentit que hem
assenyalat en la proposta, que no repetim aquí pel principi d’economia processal i de
simplicitat en l’escrit, però que entenem reproduïda als efectes de la sol·licitud.

Pàgina 1 de 2

Que en la nostra qualitat d’al·legants ens comuniqueu i notifiqueu de forma fefaent i clara
l’acceptació d’aquesta i, en l’hipotètic cas que fos rebutjada, en justifiqueu els motius.
Que un cop estimada l’al·legació presentada la incorporeu en l’acord d’aprovació provisional
del POUM i sigui traslladada a l’acord d’aprovació definitiva.
Vic, 25 d’abril de 2019.

AJUNTAMENT DE COPONS –

C/Àngel Guimerà, n. 8 08289 – COPONS
Pàgina 2 de 2

Instància genèrica
La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.
Gràcies per utilitzar aquest servei
ID Registre: 0807130008-1-2019-000411-2
Data i hora: 26/04/2019 12:34:06

Autenticació i signatura fets amb VALId
Mecanisme d'autenticació: Certificat digital
Signada per: MARIA ANGELS VILA

Dades del Sol·licitant / Interessat
Nom: JOSEP MARTINEZ
Raó social: BISBAT DE VIC
DNI / NIF: R0800043B
Domicili: Carrer SANTA MARIA, 1 Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:
Municipi: VIC (Barcelona)
C.P.: 08500
Telèfon fix:
Telèfon mòbil: 000000000
Adreça electrònica:

Dades del Representant
Nom: MARIA ANGELS VILA
Raó social:
Tipus de document: DNI / NIF33939720T
Domicili: Carrer carrer dels Morató, 10 Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:
Municipi: VIC(Barcelona)
C.P.: 08500
Telèfon fix: 938857146
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica: elisenda@avadvocats.cat

Dades de la Sol·licitud
Exposo: Assumpte: aprovació inicial POUM Adjunto escrit amb una al·legació al POUM.
Sol·licito: Es tingui per presentat l'escrit i l'al·legació que conté, i s'estimi en el sentit proposat.
Documents relacionats:

PODERS_2019 DG i JM.pdf
(Hash:054058069053070066068062063075050074075054057083080042086086087038082044044034095043045046038101101019016016019030102026)

ALLEGACIONS POUM DE COPONS.pdf
(Hash:066067071054061063055061057079062073062056076036083038034038086083035045095040045047046044041102021018026019102017099105)

poders BV AVS.pdf
(Hash:055054066060049064070062076073063052062079058034083035085034036084085042040095044093040043090016016096017028028096019017)

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Per S.M.S.: No
Telèfon: 000000000

Per e-mail: Sí
e-Mail: angels@avadvocats.cat
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit: Sí

JAUME RIBA SAMARRA, amb domicili a Igualada, carrer La Pobla de Claramunt 5, 4rt 2a, com a
propietari de l’hort situat al Camí de la Font de la Vila, a tocar de Cal Madora:

EXPOSA:

-

Les Normes Subsidiàries de Copons de l’any 1996 situen, en aquesta àrea, el límit entre sòl urbà
(Clau 7a) i el sòl no urbanitzable (Clau 21h - horts familiars) en la vertical de la façana posterior
de Cal Madora, i no en la tanca de pedra que separava, en aquell moment, el pati de la casa del
seu hort; al definir-se els horts com indivisibles en la Clau 21, l’hort englobava el pati de la casa.

Plànol ordenació 1996

-

Foto googlemaps

L’any 2017, en Jordi Arias, l’anterior propietari, recentment finat, va sol·licitar llicència de
parcel·lació (atorgada el dia 10/04/2017 amb núm. d’expedient 43/2017) per separar l’hort, que
incorporava l’esmentat pati, de la casa, i així poder-ne efectuar la venda.

Parcel·lació 2017 PP03.- PARCEL.LES RESULTANTS

-

L’any 2017, es sol·licità llicència municipal d’obres per retirar la tanca anterior i ampliar la part
del pati que quedava a peu pla de la planta baixa de Cal Madora; es construí un marge de pedra
seca per salvar el desnivell entre l’hort i el pati, quedant visualment comunicats.

Febrer de 2017
-

Octubre de 2018

Per tal de poder segregar aquest pati com a verd privat i agrega’l de nou a la finca de Cal Madora,

SOL.LICITA:

Ressituar el límit entre sol urbà i sòl no urbanitzable en aquesta àrea entre l’hort i el pati, de
manera que casa i pati puguin formar de nou una sola finca urbana.

Bassa del
Molí de Cal
Madora

Document Aprovació inicial Poum 2019

Copons, 20 de maig de 2019

Jaume Riba Samarra

Bassa del
Molí de Cal
Madora

Proposta 2019

JAUME RIBA SAMARRA, Arquitecte col·legiat amb el núm. 11947/4 en el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, amb domicili professional a Igualada, carrer La Pobla de Claramunt 1, 1r 2a, com a copropietari del solar situat al carrer del Raval 1.

EXPOSA:

-

En el solar indicat, el POUM preveu una edificació alineada al carrer Raval de tres plantes
d’alçada i 12 metres de fondària edificable en cadascuna de les tres plantes.

Document Aprovació inicial POUM 2019

-

La majoria d’edificacions veïnes del mateix carrer o del carrer Vilanova, amb façana posterior
orientada a oest o sud-oest, i de tipologia similar, disposen d’una planta baixa amb més
fondària edificada que les plantes superiors, fet que permet habilitar un terrat a nivell de la
primera planta, complementant les estances de dia allà situades.

PropostaPOUM 2019

Per tal de poder aplicar un model similar, en els volums edificables previstos.

SOL.LICITO:

Es permeti incrementar la fondària edificable de la planta baixa fins a uns 15 metres, reduint-se a
11 metres les de les plantes superiors.

Copons, 20 de maig de 2019

Jaume Riba Samarra

R
SAMAR
RRA, Arquittecte col·leg
giat amb el núm. 119947/4 en el Col·legi
JAUME RIBA
d’Arquite
ectes de Cattalunya, am
mb domicili professional a Igualada,, carrer La Pobla de
Claramun
nt 1, 1r 2a.

EXPOSA:
En les Normes
N
Urba
anístiques d
del Pla d’O
Ordenació Urbanística M
Municipal de
e Copons
(novembrre 2018) en el seu artic le 153 es re
egula la composició de lees façanes en
e sòls de
Clau 2:

ns formals e
en sòls de Cllau 2
Art. 153.. Regulacion
1. Per alls edificis catalogats
c
seerà d’aplica
ació allò que
e determinii el Pla esp
pecial que
caldrà redactar, d’accord amb el q
que s’estableix a la Disp
posició Transsitòria prime
era.
posició de façana.
f
Per als nous edificis
e
en Clau 2 s’aaplicaran els criteris
2. Comp
compositius del gràfiic del punt 2 de l’article
e anterior i les
l condicionns que es de
etallen als
següents punts:
3. La pro
oporció màxim
ma de la sup
perfície de forats
f
de la façana
f
princcipal serà de
el vint per
cent. Less mides man
ntindran unaa proporció preferentme
p
ent vertical,, mantenint--se com a
mínim less següents proporcions eentre l’ampla
ada (a) i l’allçada (b):
4. Portess (amb l’exccepció de lees portes de garatge i forats
f
per apparador de la planta
baixa), la
a relació en
ntre ampladaa (a) i l’alça
ada (b) serà
à com a mínnim de b = 1,8 a. En
qualsevoll cas, l’amplada de les portes estarrà compresa
a entre un m
mínim de 0,8
85 m i un
màxim de
e 1,20 m.
5. Porta de garatge i forat per aaparador de
e la planta baixa,
b
l’ampplada màxim
ma serà de
metres.
dos-centss vint-i-cinc (225) centím
6. Finesttres en posicció aïllada, la relació entre
e
amplada (a) i l’allçada (b) se
erà com a
mínim de
e b = 1,2 a i com a màxiim de 1,6 a. En qualsevo
ol cas, l’ampplada de less finestres
estarà co
ompresa entrre un mínim de 0,70 m i un màxim de
d 1,00 m.
7. Finestrres formant part d’una galeria a la
a planta méss alta, la rellació entre l’amplada
l
(a) i l’alççada (b) serà
à com a mín
nim de b = 1,2
1 a. La sep
paració entree finestres serà
s
coma
mínim de
e quinze (15)) centímetrees i com a màxim
m
de trenta (30) cenntímetres. Ex
xcepte en
el cas que
e es tracti de
d galeries an
nteriormentt existents, les galeries nno podran occupar més
que el 50
0% de la long
gitud de façaana.
8. Les pa
arts massissses a tocar de les mitjjaneres, me
esurades extteriorment, no seran
inferiors a 0,30 m en planta baixxa i a 0,60 m en plantes pis.
p
9. Tracta
ament forma
al de façaness: Els panys de
d paret de totes les faççanes estara
an acabats
amb estu
ucat o arrebo
ossat i pintaat, amb colorrs clars de gama
g
terrosaa, preferentm
ment dels
tons dom
minants del trram de vial ccorresponen
nt.

m aquesta reg
gulació a doss casos pràcttics (Clau 2)::
Apliquem
-

Façan
na tipus en parcel·la
p
de 6 metres d’a
amplada i PB
B+2 (ARM 10,,10 m)

-

Façan
na en avantp
projecte d’ed
dificis unifam
miliars a la zona
z
d’El Casstell.

1) Façana tipus en parcel·la de 6 metres d’amplada i PB+2 (ARM 10,10 m)
Superfície façana (6m x 10,10m): 60,60 m2
Segons criteris compositius del punt dos de l’article 152 de la normativa, per una
façana de 6 metres hi haurà dos eixos de composició vertical.
Superfície màxima forats de façana (20% de 60,60m): 12,12 m2
-

-

Superfície forats en planta baixa:

Porta garatge (2,25x2,4m):

5,40m2

Porta entrada (1,20x2,40m):

2,88 m2

Total sup. forats en PB:

8,28 m2

Superfície forats en plantes pis:
La superfície de forats de façana que ens resta per les 4 finestres de les plantes
pis seria:
- Sup. màxima forats façana (12,12 m2) – sup. forats en PB (8,28 m2) : 3,84 m2
- Superfície per finestra (3,84 m2/4 unitats): 0,96 m2 (0,90x1,05 m)

Aquesta superfície de forat de façana resultant (0,90x1,05 m), a part de tenir unes
dimensions molt petites per ser obertures d’espais com habitacions i sales d’estar,
ha de complir el Decret d’Habitabilitat en el seu apartat de ventilació i il·luminació
natural. Segons aquest Decret, els espais d’ús comú i habitacions, les seves obertures
han de tenir una superfície de ventilació i il·luminació no inferior a 1/8 de la seva
superfície útil, fet que resulta impossible la distribució dels espais mínims que obliga
aquest Decret.
2) Façana en avantprojecte d’edificis unifamiliars a la zona d’El Castell.
(veure esquema adjunt)
Superfície façana: 5,5m (amplada de façana) x 6m (PB+1): 33 m2
Segons criteris compositius del punt dos de l’article 152 de la normativa, per una
façana de 5,5 metres hi haurà dos eixos de composició vertical.
Superfície màxima forats de façana (20% de 33 m2): 6,6 m2
-

Superfície forats en plantes pis (mínim per complir el Decret d’Habitabilitat):
2 finestres: 1,8 m2 (habitació doble) + 0,95 m2 (habitació individual) : 2,75 m2

-

Superfície forats en plantes baixa:
Porta d’entrada (1,00x2,10m): 2,10 m2
La superfície restant de forats de façana que ens resta per l’obertura de la sala
d’estar seria:
- Superfície màxima forats façana (6,6 m2) – sup. forats en P1 (2,75 m2) – sup.
1,75 m2
forat entrada PB (2,10 m2) :
- Superfície obertura sala d’estar : 1,75 m2

Aquesta superfície de forat de façana, a part de tenir unes dimensions molt petites
per ser una obertura d’una sala estar-menjador, no compleix el Decret
d’Habitabilitat en l’apartat de ventilació i il·luminació natural. Ja que per aquesta
obertura de 1,75 m2, li correspondria una superfície útil de sala d’estar de 14,00 m2,
i el Decret obliga a que la superfície mínima dels espai d’ús comú sigui de 20 m2.

La normativa acota igualment la porta d’accés als garatges, limitant-la a 225 cm. Aquesta
dimensió fa impracticable l’accés dels cotxes a l’interior dels garatges, situats en carrers
d’uns 4 metres d’amplària. La majoria de carrers de Copons, en part o en la seva
totalitat, no supera aquesta amplada.

SOL.LICITO:
Que en els condicionants de composició de la façana principal:
-Es revisi la proporció màxima de la superfície de forats del 20% per tal de poder adaptarse millor al Decret d’Habitabilitat.
- Es puguin desvincular els eixos de composició de les plantes pis, de les obertures de la
planta baixa, degut a la necessitat que les obertures d’aquesta planta puguin disposar de
més amplada (garatges).
- Relacionat amb el punt anterior, revisar la limitació d’amplada màxima de la porta de
garatge a 225 centímetres (en un carrer de 4 metres, l’amplària de la porta hauria
d’estar al voltant d’uns 3 metres).
Entenem que els condicionants de l’article 153 fan referència a la façana principal, no
quedant clar quins d’ells són d’aplicació a les façanes posteriors. Sol·licitem que la
composició d’aquestes façanes posteriors, es pugui desvincular d’aquests criteris, i de
cara a mesures d’eficiència energètica, es permeti, en les orientacions correctes, més
amplitud d’obertures.
També sol·licitem que es revisi l’aplicació d’aquests criteris de composició de façana en
els Plans de millora en sòl urbà no consolidat.

Copons, 21 de maig de 2019

Jaume Riba Samarra

P SOT
JARDÍ

PLANTA SOTERRANI
CARRER DEL CASTELL

P1

PB

JARDÍ

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTERRANI + PLANTA BAIXA + PLANTA PRIMERA (4 habitacions)
Superfície construïda total: 189,20 m²

Annex 2:
Originals dels informes presentats

Xarxa Ferroviària i Projectes

GENERALITAT DE CATALUNYA
Serveis Territorials de la Catalunya Central
Sra. Sílvia Monfort i Rallo
Carrer d’Àngel Guimerà, 14
08241 - MANRESA

Assumpte: 2016_62050_N_POUM_Copons

Senyora Monfort;
En resposta al vostre requeriment de data 1 d’abril de 2019, mitjançant el qual ens
demaneu informe segons preveu l’article 48 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, respecte a
l’expedient amb número: 2016_62050_N_POUM al terme municipal de Copons, ens plau
informar-vos positivament, ja que no afecta als terrenys en explotació de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.

Atentament,

Manel Pelagio i Brualla
Responsable Inspecció Ferroviària

Barcelona, 2 d’abril de 2019

C/Vergós, 44
08017 Barcelona
Tel. 93 366 45 26
a/e: mpelagio@fgc.cat
www.fgc.cat

Ref: IU_190405_POUM_Copons

INFORME DE L’OFICINA CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC SOBRE EL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE COPONS
Identificació de l’expedient
Tipus d’informe: Informe sobre els impactes de la planificació urbanística en el canvi climàtic
d’acord amb el que disposa l’article 85.5 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del TR
de la Llei d’Urbanisme.

Instruments de planejament urbanístic informats:
Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons

Òrgan sol·licitant
- del present informe: Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de
Territori i Sostenibilitat (27/03/2019)

Antecedents:
1.- En data 27 de març de 2019, Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de
Territori i Sostenibilitat sol·liciten consulta a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic sobre l’aprovació
inicial del POUM de Copons.
2

2.- Copons és un municipi de 323 habitants, amb una superfície de 21 km de la comarca de
l’Anoia. Es troba al peu de les serres de Rubió i dels Vinyals drenades per la riera Gran i la riera de
Sant Pere.
El municipi disposa de NNSS de planejament de l’any 1996 i vist que aquestes han sofert diverses
modificacions puntuals, que es van aprovar prèvies a les determinacions de la Llei d’Urbanisme i
que les previsions de creixement s’han de reformular a les noves circumstàncies actuals, es
proposa tramitar l’aprovació d’un nou POUM.
3.- Es proposen les següents alternatives:
Alternativa 0: Mantenir les NNSS actuals i les seves modificacions.
2

Es proposa créixer en 7 sectors i la superfície total és de 164.611 m amb la previsió d’uns 167
habitatges nous.
Alternativa 1:
Desclassificar sòl urbanitzable i actuacions de remodelació urbana, amb creixement residencial
moderat (entre 26 i 39 habitatges).
Alternativa 2:
Escollida en fase d’avanç, es desclassifica sòl urbanitzable però el creixement residencial és més
intensiu (entre 46-61 habitatges).
Alternativa 3:
Aquesta proposta desclassifica la totalitat del sol urbanitzable de les NNSS de 1996, redueix el sòl
urbà a les necessitats reals de creixement dels nuclis i incorpora les determinacions del PTPCC en
la classificació del sol no urbanitzable.
Aquesta proposta ha posat l’èmfasi en la delimitació dels límits entre les zones agrícoles i
forestals, amb especial detall en les antigues explotacions agrícoles, de conreu de vinya en
bancals, que actualment estan envaïdes pel bosc.
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Es planteja una superfície total de sol urbà de 77.089,27 m , i uns 58 nous habitatges.
Fonaments de dret
1. L’article 3 del Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (actual Departament de Territori i Sostenibilitat)
crea, sota la dependència de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
(actual Direcció General de Polítiques Ambientals) i amb rang orgànic de subdirecció general,
l'Oficina Contra el Canvi Climàtic amb la funció de vetllar per la implantació de les mesures
contra el canvi climàtic i el compliment del protocol de Kyoto.
2. L’article 14 del Decret 44/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Territori
i Sostenibilitat preveu que la Direcció General de Polítiques Ambientals té les funcions i
l’estructura previstes per a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en el
Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, i en el Decret 573/2006, de 19 de desembre, i les de la Subdirecció General de
Protecció de la Biodiversitat de la Direcció General del Medi Natural de l’anterior Departament
de Medi Ambient i Habitatge, previstes per la normativa vigent aplicable.
3. L’article 129 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de
Territori i Sostenibilitat preveu que entre les funcions de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic g)
Emeti l’informe corresponent en el marc del procés d’avaluació ambiental de plans i programes
4. L’article 24.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental incorpora
l’obligació que l’òrgan ambiental realitzi una anàlisi tècnica de l’estudi ambiental
estratègic que tingui en compte el canvi climàtic. L’annex IV Contingut de l’estudi
ambiental estratègic també preveu que es tinguin en compte per una banda, les
característiques mediambientals de les zones que poden veure’s afectades d’una
manera significativa pel canvi climàtic en el termini de vigència del pla o programa, i per
altra banda, la incidència del pla o programa sobre el canvi climàtic, en particular, una
avaluació adequada de la petjada de carboni associada al pla.
5.- L’article 27.c) Urbanisme i habitatge i art. 34.3 Planificació general, compensació
territorial, simplificació i racionalització administratives i finançament de projectes de la
Llei 16/2017, d’1 agost, del canvi climàtic preveu que en matèria d’urbanisme i habitatge
les mesures que s’adoptin hauran d’anar encaminades a un canvi de model urbanístic
que prioritzi la rehabilitació del parc d’habitatges i edifici de consum d’energia gairebé
nul i a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Per això, caldrà que els nous planejaments urbanístics i llurs planificacions incorporin,
en els procediments d’avaluació ambiental, una anàlisi quantitativa i descriptiva de les
emissions de GEH i del impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, i també
les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s’hi. Aquesta anàlisi haurà d’incloure les
emissions vinculades a la mobilitat generada, els consums energètics del cicle de
l’aigua i dels residus, els consums energètics del usos residencials i usos terciaris.

Consideracions
1.- Un dels desafiaments més importants que la humanitat ha d’afrontar -avui i els propers anysés el canvi climàtic. El darrer esdeveniment que ha congregat líders polítics i econòmics mundials
sobre aquesta qüestió ha estat la 24ª Conferència de les Parts (COP24 Katowice) de la Convenció
marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (UNFCCC), que desplega les bases de l’Acord
de París, aprovat el 2015, per part dels líders de cent noranta cinc països, un acord històric
mundial per combatre aquest fenomen.
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El canvi del clima és un fenomen global atribuït directament i indirectament a l’activitat humana,
que altera la composició de l’atmosfera mundial. Els gasos que contribueixen a l’escalfament
global contemplats a l’Annex A del Protocol de Kyoto són el CO2, CH4, N2O i els gasos fluorats
(HCFC, PFC, SF6).
La Generalitat de Catalunya, conscient del repte que suposa el canvi climàtic pels ciutadans, pels
sectors econòmics i pels sistemes naturals, ha estat una administració pionera i s’ha situat a
l’avantguarda de l’impuls de les polítiques climàtiques des de l’any 2006, any de creació de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
Després de més de deu anys, s’ha avançat de manera molt rellevant en els àmbits de la
planificació pública per tal de reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle –Pla marc de
mitigació del canvi climàtic 2006-2012 i Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020;
en l’àmbit del suport a les empreses –Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions-;
elaborant eines de càlcul i instruments de suport a empreses i organitzacions; incidint en
l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes per reduir preventivament les emissions o
reforçant la presència internacional en projectes, fòrums i xarxes internacionals –The Climate
Group, nrg4SD-, etc...
En l’àmbit de l’adaptació al canvi climàtic, l’aprovació de l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi
climàtic Horitzó 2013-2020 (ESCACC) va significar un impuls per a les polítiques d’adaptació i
disposar, per primera vegada, d’un document tècnic que aglutinés tot el coneixement científic del
moment sobre els impactes presents i futurs del canvi climàtic sobre els sistemes naturals,
territoris i sectors econòmics de Catalunya; així com una proposta de mesures d’adaptació.
L’aprovació del document de Seguiment i avaluació de l’ESCACC també ha permès identificar
quins sectors i sistemes avancen adequadament en l’adaptació al canvi climàtic.
L’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic ha suposat
la culminació d’una dècada de polítiques públiques per fer front al canvi climàtic i obre un nou
escenari per establir objectius vinculants de reducció d’emissions, mesures de mitigació i
polítiques d’adaptació als impactes.
A escala local, convé recordar que la planificació urbanística així com el desenvolupament de nous
usos comporten inevitablement un impacte sobre l’augment de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH) vinculades majoritàriament als sectors difusos. Els instruments de planificació
urbanística i els seus estudis ambientals estratègics són bones eines per mesurar i avaluar-les i
per preveure’n les mesures de reducció d’emissions de GEH.
2.- L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic sol·licita que l’apartat III. Relació amb altres plans i
programes actualitzi les referència al marc legal i planificador internacional, europeu, estatal i
català en matèria de canvi climàtic:
a. Internacional
i. 24ª Conferència de les Parts (COP24) de la Convenció marc de les
Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (UNFCCC).
ii. Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic Objectiu:
l'estabilització de les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a
l'atmosfera a un nivell que eviti interferències antropogèniques perilloses
en el sistema climàtic.
iii. Segon període de compromís del Protocol de Kyoto
b. Europeu
i. Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de
drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
ii. Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi
climàtic i promoure les energies renovables. Entre elles, estableix els
esforços que haurà de fer cada estat membre per reduir les emissions de
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gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura o
residus.
iii. 03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita
“20/20/20” en matèria de clima i energia.
iv. COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic
c. Estatal
i. Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020
ii. Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de
drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle
iii. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
d. Català
i. Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020
ii. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
iii. Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
iv. Nova Agenda Urbana 2030
v. Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic
3.- En relació al càlcul de l’avaluació de l’impacte del desenvolupament del POUM sobre les
emissions de CO2, l’Oficina ha pogut constatar que l’apartat 6.1.6 aporta dades parcials sobre
aquest impacte.
En concret, s’han tingut en compte les emissions procedents del consum elèctric i de combustibles
fòssils dels sectors residencials, així com de la generació de residus, per a les alternatives 0
(7.862 tones CO2/any) i 3 (1.220 tones CO2/any).
Es constata que no s’han considerat les emissions procedents del cicle de l’aigua ni les
associades a la mobilitat, segons s’apunta per manca de dades fiables.
L’Oficina vol apuntar per una banda, que l’eina de càlcul d’emissions de GEH associada al
planejament urbanístic general permet fer un càlcul complert i exhaustiu de les emissions
associades a qualsevol POUM per a tots els sectors emissors amb la definició inicial d’unes dades
molt bàsiques disponibles.
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/in
corporacio_avaluacio_ambiental/
En segon lloc, i en relació a les dades de mobilitat, aquestes es poden extreure de l’Estudi de
Mobilitat Generada que acompanya el POUM que apunta que es generaran 899
desplaçaments/dia, dels quals 599 desplaçaments/dia es generaran en vehicle privat.
Es proposa doncs, completar l’estimació d’emissions de GEH tenint en compte la gestió del cicle
de l’aigua i la mobilitat, per tal de donar compliment a la obligatorietat introduïda per la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per la qual es preveu que el contingut mínim
de l’estudi ambiental estratègic inclogui per una banda, les característiques mediambientals de les
zones que poden veure’s afectades d’una manera significativa pel canvi climàtic en el termini de
vigència del pla o programa, i per altre banda, la incidència del pla o programa sobre el canvi
climàtic, en particular, una avaluació adequada de la petjada de carboni associada al pla.
També cal donar compliment a l’article 27.c) Urbanisme i habitatge i art. 34.3 Planificació general,
compensació territorial, simplificació i racionalització administratives i finançament de projectes de
la Llei 16/2017, d’1 agost, del canvi climàtic i per tant, caldrà que els nous planejaments
urbanístics i llurs planificacions incorporin, en els procediments d’avaluació ambiental, una anàlisi
quantitativa i descriptiva de les emissions de GEH i del impactes del canvi climàtic sobre el nou
planejament, i també les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s’hi. Aquesta anàlisi haurà d’incloure
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les emissions vinculades a la mobilitat generada, els consums energètics del cicle de l’aigua i dels
residus, els consums energètics del usos residencials i usos terciaris.
4.- Així mateix, i a l’espera de conèixer les dades definitives d’emissions de GEH per poder fer una
valoració més fonamentada, l’Oficina vol indicar que – en termes absoluts i d’acord amb les dades
mitjanes recollides per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic - les emissions de l’alternativa
proposta se situen a la franja baixa del rang d’emissions d’un POUM d’un municipi entre 100 i
1.500 habitants.
La proposta de desclassificació de de sectors de sòls urbanitzables i de models més compactes i
menys dispersos, seran positius des del punt de vista d’emissions de GEH. El no
desenvolupament de sectors és sens dubte una aposta decidida per a la contenció de la situació
actual i en favor de la reducció d’emissions en origen, ja que no es produiran consums energètics,
de mobilitat, d’usos d’aigua o del cicle de residus.
5.- També caldrà que es detallin mesures per a la mitigació d’emissions que les Normes
Urbanístiques hauran de contenir. Destaquem les següents:
- Per tal de donar compliment a la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa a
l’eficiència energètica dels edificis - la qual determina que l’any 2021 tots els edificis de nova
construcció siguin de consum gairebé nul d’energia i de baixes emissions de CO2 - és important
apuntar que el creixement de nous usos previstos ha de guiar-se pels següents principis rectors
jeràrquics en matèria energètica:
a) Edificis dissenyats i construïts amb criteris de reducció de la demanda energètica
tenint en compte els nous criteris bioclimàtics i d’autoconsum energètic dels edificis,
baixos en emissions de CO2.
b) Disseny eficient dels sistemes que cobreixen la demanda energètica
c) Aprofitament dels recursos locals que abasteixen energèticament l’àmbit
d) Compensació de l’impacte energètic generat
Així mateix, l’art.27.2 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic preveu que el Govern i les
administracions locals hauran de promoure que els nous edificis construïts segueixin criteris
bioclimàtics per tal que a l’any 2020 aquests edificis siguin de consum energètic gairebé nul.
- Pel que fa a l’impacte de la mobilitat en les emissions, és d’especial interès que s’implantin
mesures de transport més sostenibles i/o alternatius al vehicle privat. Seran cabdals les mesures
per a reduir el trànsit i la mobilitat privada i els nous itineraris de bicicletes.
- Pel que fa a l’impacte de la gestió dels residus en les emissions, caldrà aplicar el principi de
jerarquia de prevenció, preparació, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment
eliminació; fomentar la recollida selectiva i evitar la deposició de matèria orgànica en abocadors
així com fomentar l’economia circular a través de l’ús de subproductes com a matèries primeres.
5.- Pel que fa a l’impacte del canvi del clima sobre el planejament, cal mencionar que si bé és cert
que els escenaris climàtics encara ens han de proporcionar més i millor informació com per
plantejar elements de gestió, sí que cal considerar-los per incorporar elements d'adaptació al
canvi climàtic en la planificació municipal.
L’èxit de la planificació de les mesures d’adaptació serà la seva anticipació i la seva flexibilitat. A
més, existeixen prou elements tècnics i científics que aconsellen integrar els escenaris climàtics
desfavorables a la planificació futura per tal de preservar el principi de precaució.
Per això, el POUM de Copons caldrà que tingui en compte:
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- El possible increment de la freqüència dels incendis forestals caldria tenir-se en compte, sobretot
perquè el municipi té una àmplia superfície boscosa i un elevat risc d’incendi. En aquest sentit,
caldria aplicar mesures d’adaptació al canvi climàtic que ajudin a reduir aquest risc en els seus
punts vulnerables de les seves masses boscoses (tales selectives, neteja del sotabosc...)
- Pel que fa als riscos d’inundabilitat i vist que en al sud del nucli de Copons s’identifiquen zones
inundables de les rieres de Sant Pere i Veciana per a períodes de retorn T=100 anys i T=500 anys,
caldrà delimitar els nous creixements del planejament d’acord amb el que defineixi l’administració
hidràulica competent (ACA). Així mateix, caldrà tenir en compte els darrers estudis elaborats per
l’IPCC i les conclusions del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya que confirmen la relació
,a escala regional, de l’increment de freqüència de fenòmens meteorològics extrems tals com les
onades de calor i episodis de precipitació extrema i el canvi climàtic.
A més, els resultats del projecte ESCAT 2011-2012 Generació d’Escenaris amb alta resolució a
Catalunya , elaborats pel Servei Meteorològic de Catalunya amb col·laboració amb el
Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), sobre els escenaris
de canvi climàtic a curt i mitjà termini, pels quals es projecta pel conjunt de Catalunya un augment
en la probabilitat d’ocurrència d’episodis de precipitació extrema (superior als 200 mm en 24
hores). Això podria comportar un augment de fenòmens meteorològics extrems amb riscos
puntuals derivats de pluges torrencials.
- El risc raonable d’un major dèficit de recursos hídrics -que se suma a l’element estructural de
dèficit en períodes de sequera típics del clima mediterrani ja viscuts a Catalunya- fa necessari
preveure elements d’estalvi i gestió tals com la redacció i aprovació d’una ordenança específica
d’estalvi i eficiència de l’aigua i que per aquells usos que no requereixin qualitat d’aigua potable,
s’abasteixin de la xarxa d’aigua regenerada.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic sol·licita que aquestes aportacions siguin tingudes en
consideració.

Barcelona,
El tècnic de

Vist i plau

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

El cap de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Ester Agell Mas
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Informe preceptiu de planejament urbanístic
Número de l’expedient: E 1.521
Entitat: Ajuntament de Copons (Anoia)
Document: Pla d’ordenació urbanística municipal
Equip redactor: Jordi Romero Sabí
Data de redacció: Novembre de 2018
Data d’aprovació inicial: 7 de març de 2019
Fets
1. El 27 de març de 2019, l’Ajuntament de Copons va sol·licitar, per via telemàtica, al
Consell Català de l’Esport (CCE) que informi en l’àmbit de la seva competència el Pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM).
2. S’ha revisat la documentació d’acord amb la Llei de l’Esport i amb el PIEC i s’ha observat
el següent:
a) La de població Copons era de 323 habitants segons el padró municipal de l’any 2014.
La previsió per al període 2015-2026 és de disminució habitants.
b) La documentació indica que el Poliesportiu municipal disposa una pista poliesportiva i
una piscina a l’aire lliure en sòl qualificat de Sistema d’equipaments col·lectius. Un
solar de 12.369,18 m² situada front la carretera C-1412z.
c) La memòria d’ordenació considera el Poliesportiu municipal en la nova nomenclatura
de sòl del Sistema equipaments comunitaris. Tot i reduir lleugerament la superfície per
adaptar-se a la realitat existent, no afecta a cap de les construccions i espais esportius
existents.
3. El Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) recull les instal·lacions esportives
que hi ha a la zona esportiva municipal.
Conclusions
Informo favorablement el Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons, des del
punt de vista de la planificació esportiva, perquè manté el Poliesportiu municipal
existent i qualifica el sòl de Sistema equipaments comunitaris
Recomanacions
Per a preservar les instal·lacions esportives es recomana qualificar els Sistema
d’equipaments comunitaris que ocupa el Poliesportiu municipal específicament
d’esportiu.
Esplugues de Llobregat, 8 d’abril de 2019
El tècnic del Servei d’Equipaments Esportius

Av. dels Països Catalans, 40-48
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 480 49 00

Vist i plau
El cap de la Secció Tècnica

Generalitat de Catalunya
Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública
Secretaria de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital
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1

ANTECEDENTS.

1.1

SOL· LICITUD.

En data 28 de març, l'Ajuntament de Copons ha sol·licitat a aquesta Direcció General
informe sectorial en matèria de telecomunicacions de l’aprovació inicial del seu POUM que
està tramitant.

2

FONAMENTS DE DRET.

2.1

COMPETÈNCIA DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS.

L’article 85.5 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya preveu l’emissió d’un informe sectorial per
part d’aquells organismes afectats per raó de llur competència sectorial en el tràmit
d’aprovació dels plans d’ordenació municipal i així mateix del planejament derivat.
La disposició addicional onzena d’aquesta mateixa Llei estableix que correspon als òrgans
que tenen la respectiva competència sectorial de vetllar per l’adequació del planejament
urbanístic a les determinacions de la legislació sectorial, mitjançant l’emissió dels informes
preceptius.
D’acord amb allò que estableixen els articles 44.3.b) i 47.2 del Decret 266/2016, de 5 de
juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència, el Servei de Telecomunicacions
depèn de la Direcció General de Comunicacions Electròniques i aquesta depèn de la
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.
L’apartat c) de l’article 48 d’aquest mateix Decret determina que correspon al Servei de
Telecomunicacions el donar suport tècnic, en aquest cas a les corresponents comissions
territorials d’urbanisme, per a la validació dels plans d’ordenament de les administracions
locals en tot allò que afecti a xarxes i les infraestructures de telecomunicacions.

2.2

LEGISLACIÓ D’APLICACIÓ.

El contingut d’un POUM ha d’incloure diversos aspectes relatius a les telecomunicacions. La
valoració del POUM objecte d’informe es realitza en base a:
•

La Llei 9/2014, de 10 de maig, general de telecomunicacions (LGTel).

•

El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (LU), modificada per la Llei 3/2012 i per la Llei 16/2015.

•

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (RLU), modificat per la Llei 3/2012.

•

El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística.

•

La Llei, estatal, 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització
del comerç i de determinats serveis.

•

La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
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L'informe s'emet a l’empara del què estableix l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i te naturalesa
d’assessorament a l’òrgan competent en l’aprovació de l’instrument de planejament
urbanístic.
El contingut d'aquest informe fonamenta i motiva les seves conclusions, les quals venen
assenyalades numèricament i amb el símbol §.

2.3

ASPECTES DISCONFORMES MAJORS.

No s’ha observat discrepàncies la rellevància de les quals faci necessària una nova
valoració per part d’aquest Servei.

2.4

ASPECTES DISCONFORMES MENORS.

2.4.1 Actes subjectes a llicència.
L'article 30 de la Normativa es refereix als actes subjectes a llicència. El seu apartat 2 fa
referència l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010.
Així, la Normativa municipal pretén exigir llicència urbanística, d’acord amb el que disposa
l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, per a,
30.2. D’acord amb el que disposa l’article 187del Decret Legislatiu 1/2010, resten subjectes a llicència
urbanística les actuacions següents:
[...]
q) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o
dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.

D’acord amb la legislació sectorial de telecomunicacions (article 34 de la LGTel), no es pot
exigir llicència per a un gran nombre d’instal·lacions de telecomunicacions. I així queda
recollit també en la legislació urbanística ja que el redactat actual i vigent de l’article 187 de
la LU estableix,
Article 187 Actes subjectes a llicència urbanística
1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter, els
actes següents:
[...]
n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les
infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la
legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

quelcom significativament de “dispositius” de qualsevol tipus.
§1 - El redactat proposar de l’article 30.2.q de la Normativa contravé l’article 34 de la
LGTel i l’article 187 de la LU.

2.4.2 Xarxes de transport d’energia elèctrica i telecomunicacions.
L'article 176 de la Normativa estableix,
176. [...]
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Per regular i racionalitzar els traçats de les diferents companyies i establir les mesures adequades de
protecció es redactarà un pla especial urbanístic, el qual haurà de ser previ a la concessió de qualsevol
llicència.

L’article es refereix indistintament a les infraestructures elèctriques i a les de
telecomunicacions. Al marge del que pugui afectar a les infraestructures elèctriques, que no
són competència d’aquesta unitat, el règim administratiu aplicable a les infraestructures i
instal·lacions de telecomunicacions no pot ser el previst en aquest article.
La legislació urbanística, ni en el seu article 67 (plans especials urbanístics de
desenvolupament) ni tampoc en els 68 i 69 (plans especial urbanístics autònoms), no admet
l’aprovació de plans especials urbanístics “per regular i racionalitzar els traçats [...] i establir
les mesures de protecció...”. La finalitat dels plans especials urbanístics són unes altres
enumerades en l’article 67 (que res tenen a veure amb infraestructures de
telecomunicacions). Per al cas dels article 68 i 69, la única finalitat, i que és requisit per al
pla especial, és la delimitació i reserva del sòl necessari que hauria d’ocupar la
infraestructura de la mena que sigui. Ara bé, en el cas d’infraestructures de
telecomunicacions, la legislació sectorial no admet aquest tipus de reserva prèvia en fase de
planejament i, en conseqüència, no procedeix la previsió d’un pla especial autònom per a
infraestructures de telecomunicacions.
En conseqüència,
§2 - Cal suprimir de l’article 176 de la Normativa tota referència a les infraestructures de
telecomunicacions.

2.4.3 Antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació i georeferenciació.
L'article 197 de la Normativa estableix diverses disposicions que afecten o afectarien a les
infraestructures de radiocomunicacions. Convé analitzar cada una d’elles.
2.4.3.1 Aplicació del Decret 148/2001.
L’apartat 1 de l’article 197 de la Normativa exigeix que les instal·lacions puntuals d’antenes
de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicacions s’ajustin a allò que estableix
el Decret 148/2001 o qualsevol altra normativa sectorial reguladora.
Tant el Decret 148/2001 com qualsevol altra normativa sectorial reguladora són d’aplicació
general en tot allò que a la data sigui vigent. El POUM no en pot establir la seva aplicació o
no; el Decret s’aplicarà encara que el POUM no ho estableix, s’aplicarà perquè està publicat
al DOGC i està vigent.
Ocasionalment les normes general poden deixar un marge de discrecionalitat als ajuntament
en la seva aplicació, i els ajuntaments haurien de determinar de manera concreta com se’n
faria l’aplicació. Si el Decret 148/2001 o altre normativa sectorial ofereix als ajuntaments
aquesta possibilitat, ha de ser en la normativa municipal, potser en la urbanística si és una
qüestió urbanística, on es concreti aquell marge de discrecionalitat que la norma general
atorga als ajuntament.
L’apartat 1 de l’article 197 no fa cap concreció específica d’aquest marge de discrecionalitat
que, eventualment, podria tenir l’Ajuntament.
En aquests termes, l’apartat 1 de l’article 197 de la Normativa no té valor normatiu.
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L’apartat 1 de l’article 197 conclou amb “Les antenes ja instal·lades s’hauran d’adequar a la
nova normativa en un màxim de 6 mesos“. Tenint en compte que el paràgraf anterior de la
Normativa no estableix cap tipus de nova normativa resulta impossible de precisar quina és
la normativa per a la qual s’estableix un període d’adequació de 6 mesos. D’altra manera,
cal preguntar-se de quina manera un operador podria incomplir aquest precepte normatiu.
En conseqüència, aquest precepte final de l’apartat 1 tampoc té valor normatiu.
Com a conclusió,
§3 - L’article 197.1 no té valor normatiu i correspon la seva supressió de la Normativa.
2.4.3.2 Aplicació de la Recomanació del Consell de la UE de 12 de juliol de 1999.
L’apartat 2 de l’article 197 de la Normativa reclama que “es tingui en compte” la
Recomanació del Consell de la UE de 12 de juliol de 1999. També reclama que “es tingui en
compte” qualsevol altra disposició amb transcendència al respecte.
L’expressió “tenir en compte” és imprecisa en un text normatiu. Que quina manera un
operador podria incomplir aquest “tenir en compte”?
No obstant això, cal tenir present que les recomanacions de la UE van adreçades als estat
membres que, en la mesura de les seves conveniències, podran adoptar total o parcialment
aquestes recomanacions. No són els ajuntaments els que poden decidir sobre l’aplicació
d’una recomanació; ni tampoc “per tot el que no preveu aquesta norma”. La incorporació
d’una recomanació a la regulació interna es fa en els precisos termes que l’Estat membre
decideixi i tot allò que l’Estat membre decideixi no incorporar a la regulació interior no ho pot
incorporar subsidiàriament un ajuntament.
Al marge d’això, l’Estat espanyol va adoptar aquesta recomanació a la regulació interior
mitjançant el Reial Decret 1066/2001. Per tant, és aquesta norma la que és exigible (i no cal
que ho estableixi el POUM).
Afegir que una Sentència1 del Tribunal Superior de Cantàbria va determinar que un
Ajuntament no pot regular aquesta matèria (dels nivells de les emissions de radiofreqüència)
ni tan sols per remissió a la Recomanació del Consell de la UE de 12 de juliol de 1999.
En conseqüència,
§4 - S’ha d’eliminar de l’apartat 2 de l’article 197 qualsevol referència a la Recomanació
de la UE o de ”qualsevol altra disposició amb transcendència al respecte”.
2.4.3.3 Objectius de qualitat ambiental.
L’apartat 3 de l’article 197 de la Normativa pretén aconseguir un objectius de qualitat
ambiental que, en tot cas, no van més enllà dels que estan establerts en la legislació vigent.
Com en els casos anteriors, és la legislació vigent que estableix aquests objectius i és
aquesta legislació vigent i no pas la Normativa del POUM el que és exigible. Si una
instal·lació determinada no aconsegueix aquells objectius estaria incomplint la legislació
vigent i no pas la Normativa del POUM.
En conseqüència,
§5 - S’ha d’eliminar de l’apartat 3 de l’article 197 ja que manca de transcendència
normativa”.
1

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria 248/2016, de 2 de febrer de 2016
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2.4.3.4 Compartició.
L’apartat 4 de l’article 197 de la Normativa estableix un elements (torres de suport, camins o
escomeses elèctriques) que haurien de compartir-se “sempre que...” es donin unes
determinades condicions, les que siguin.
L’article 32 de la LGTel estableix i regula de quina manera es pot establir l’obligació de
compartició de determinats elements de la infraestructura tècnica de les instal·lacions de
radiocomunicacions. Aquest mateix article estableix el procediment pel qual un ajuntament
podria instar al Ministeri a adoptar la imposició de la compartició de determinats elements.
En aquestes circumstàncies,
§6 - L’article 197.4 de la Normativa del POUM contravé l’article 32 de la LGTel.
2.4.3.5 Llicència municipal.
L’apartat 5 de l’article 197 es refereix a les implantacions de telefonia mòbil (o altres) no
considerades als articles anteriors.
Resulta complicat identificar quines són aquestes implantacions no considerades en els
articles anteriors atès que els articles anteriors es refereixen a les instal·lacions de
radiocomunicacions en general, a totes elles, tant a les de telefonia mòbil com a d’altres
instal·lacions de radiocomunicació, segons redactat de l’apartat 1.
En aquestes circumstàncies aquest apartat no aplicació sobre cap tipus d’instal·lació.
No obstant això, a més, l’apartat exigeix una llicència municipal per a aquestes (imprecises o
inexistents) instal·lacions. El règim administratiu aplicable a les estacions de
radiocomunicació, a totes elles, és el que estableix l’article 2 i la disposició addicional tercera
de la Llei 12/2012, l’article 34.6 de la LGTel i l’article 187.1.n de la LU. I només es pot exigir
llicència municipal per als casos que aquestes disposicions admeten, per a cap altra.
En conseqüència,
§7 - L’article 197.5 de la Normativa del POUM intenta establir un règim administratiu per a
les instal·lacions de radiocomunicacions diferent del que estableix la legislació
sectorial vigent.
2.4.3.6 Conclusió.
§8 - L’article 197 de la Normativa del POUM resulta incongruent amb la regulació
sectorial i cal suprimir-lo íntegrament.
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3

CONCLUSIONS.

3.1

INFORME

En atenció a la valoració anterior i al detall de les observacions descrites, aquest Servei
emet informe favorable amb condicions per les següent motivacions generals:
•

El redactat proposar de l’article 30.2.q de la Normativa relatiu a llicències contravé
l’article 34 de la LGTel i l’article 187 de la LU (§1).

•

La regulació sectorial no admet la figura del pla especial urbanístic per a les
infraestructures de telecomunicacions, cal suprimir de l’article 176 de la Normativa
tota referència a les infraestructures de telecomunicacions (§2).

•

L’article 197 no té valor normatiu o resulta incongruent amb la regulació sectorial i
amb algunes sentències judicials. Cal la seva supressió íntegra. (§3, §4, §5, §6, §7 i
§8).

El cap del Servei de Telecomunicacions

Carles Salvadó Usach
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INFORME DE SALUT PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓ DEL POUM DEL MUNICIPI DE
COPNS

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte
Municipi
Sol·licitant
Expedient intern
Data petició informe

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Copons
Ajuntament
2016_62050_N_POUM_Copons
27/03/2019

2. FONAMENTS DE DRET
Primer. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Segon. Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública.

3. FETS
En referència a la revisió del POUM de Copons, se’ns sol·licita informe sectorial en matèria
de salut pública.
Es revisen els següents documents:
•

“Memòria descriptiva i justificativa”, de novembre de 2018

Sub-direcció Regional a la Catalunya Central

4. CONCLUSIONS
Després de tenir en compte les disposicions legals aplicables en aquest cas, emeto
INFORME:
1. Subministrament d’aigua potable
Pel que fa als recursos hídrics, en l’actualitat hi ha una captació (Mina Bona Mossa), que
es complementa amb el subministrament des d’un dipòsit (La Clau), ubicat al municipi de
Prats de Rei.
Atès que no es preveu la construcció de noves instal·lacions, no cal fer cap altra
consideració en aquest àmbit.
2. Altres aspectes relacionats amb la salut pública a tenir en compte
•

En relació amb les noves àrees verdes, parcs i places, els projectes d’urbanització
han de donar compliment a la normativa sobre les restriccions en l’ús de la creosota
a l’hora de definir els materials que s’utilitzin en el mobiliari urbà, segons l’establert a
l’Ordre PRE/2666/2002, de 25 d'octubre de 2002, per la qual es modifica l'annex I del
Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va establir una sèrie de limitacions a la
comercialització i l'ús de certes substàncies i preparats perillosos, entre els quals, la
creosota.

•

En cas que es prevegi el reg per aspersió s’ha de tenir present les recomanacions
per aquests sistemes recollides a la “Guia tècnica per a la prevenció i control de la
legionel·losi en instal·lacions”, distribuïda pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat 1.

•

Atès que el municipi es troba dins de l’àrea de distribució del mosquit tigre, caldrà
que es portin a terme les mesures de control descrites a l’ ”Estratègia per a la
prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya”, del Departament de Salut per tal
d’evitar la proliferació del mosquit tigre 2.
En aquest sentit també es recomana fer difusió entre la població dels tríptics amb
recomanacions per al control del mosquit tigre 3.

1

https://www.msssi.gob.es/ca/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/guia.htm
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/m/mosquit_tigre/document
s/estrategia_mosquit_tigre_10_juny_2011.pdf
3
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/m/mosquit_tigre/document
s/arxius/fullet_mosquit_2016_Cat.pdf
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Document signat electrònicament per Joan Cots Gonfaus, cap del Servei de Protecció de
la Salut a la Catalunya Central.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Direcció General de Turisme

Il·lm. Sr. Francesc Salamé Sabaté
Alcalde de Copons

Assumpte: Informe referent al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons.

1. Antecedents
El 27 de març de 2019 l’Ajuntament de Copons sol·licita a la D.G. de Turisme l’informe
sectorial per a la tramitació del Pla d’ordenació urbanística municipal.

2. Fonaments de dret
I. Justificació
L’article 12 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, referit a la
“consideració urbanística dels recursos turístics”, afirma d’una banda que l’exercici de les
facultats urbanístiques de l’Administració ha de respectar les determinacions de la Llei de
turisme “i afavorir la promoció i la protecció dels recursos turístics, d’acord amb l’ordenació
territorial i amb l’objectiu de garantir la utilització racional dels recursos del territori i el
desenvolupament sostenible”; i, d’altra banda, preveu que la tramitació de la primera
formulació o de la revisió d’una figura de planejament urbanístic general requereix un
informe del departament competent en matèria de turisme.
L’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme determina que, simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla
d’ordenació urbanística municipal o d’un pla urbanístic derivat s’ha de sol·licitar un informe
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Així doncs, els anteriors preceptes legals justifiquen l’emissió del present informe referent al
POUM de Copons.

3. Valoració

I. Ordenació turística
Els allotjaments turístics que es vulguin implantar, s’hauran d’ajustar a les tipologies,
denominacions i requisits establerts per la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament
turístic i d’habitatges d’ús turístic.

Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona
Tel. 93 484 95 00
Fax 93 484 98 24
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II. Planificació turística

Des de la vessant de desenvolupament turístic, cal destacar els següents objectius :
•

Model de desenvolupament urbanístic sostenible basat en un creixement moderat
del municipi, la rehabilitació d’habitatges i teixits existents, la compacitat del nucli, la
minimització del consum de nou sòl aprofitant els buits de la trama urbana per ubicar
‘hi els nous sectors de creixement i la disminució del sòl urbà i la desqualificació del
sòl urbanitzable.

•

Mantenir i fer extensible als nous creixements el model residencial actual de
coexistència d’una estructura de casc antic del segle XVIII, peatonal i habitatges
entre mitgeres amb les zones d’horta i espais lliures del voltant del nucli.

•

Mantenir i valoritzar el patrimoni del nucli per potenciar el turisme a través de la
rehabilitació urbanística i la preservació dels seus valors històrics, urbanístics i
mediambientals del municipi.

•

Reducció de la zona industrial, cenyint ‘lo a l’àmbit de la zona consolidada
actualment.

•

Potenciar el turisme, la recuperació d’oficis, les activitats d’alimentació, restauració i
serveis bàsics per dinamitzar l’economia i el foment de noves activitats en el sòl urbà
i el lliure.

•

Protecció dels espais agrícoles pels seus valors ecològics i paisatgístics com
elements identitaris del municipi.

•

Previsió del PEU-1 Parc agrari per conservar l’alt valor agrícola i paisatgístic de
l’àmbit, així com els elements patrimonials que s’hi troben, pous, murs de pedra,
camins i barraques. Consolidar els molins fariners i preservar els elements històrics
per convertir l’espai en un atractiu turístic.

•

Previsió del PEU-2 Pla del camp per preservar el valor natural i paisatgístic de l’àmbit
i la implantació d’activitats de lleure relacionades amb el valor a protegir, com la
practica esportiva a l’aire lliure, càmping i aparcament d’autocaravanes.

•

Preservar els ecosistemes fluvials, especialment els associats a les rieres Gran i de
Sant Pere i les seves zones humides pels seus valors ambientals i paisatgístics.

Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona
Tel. 93 484 95 00
Fax 93 484 98 24
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•

Catalogar i protegir de forma compatible amb el manteniment dels seus valors, els
elements del patrimoni cultural, natural, paisatgístic, arquitectònic i arqueològic del
municipi, fonts, horts, molins, sistema de reg, basses, barraques de pedra, parets de
pedra seca, etc...

•

Identificar les masies, cases rurals i altres elements de valor arquitectònic en sòl no
urbanitzable per a la posterior redacció del Pla especial, per mantenir, conservar i
aprofitar per a nous usos el patrimoni arquitectònic, potenciant la transformació de
masies i cases pairals en habitatges o cases de turisme rural.

4. Conclusió
S’emet informe favorable en referència al POUM de Copons, amb el benentès que es
prengui en consideració el contingut de l’apartat “Ordenació turística” de la Valoració”.

Carme Rubió
Subdirector gral. de Desenvolupament Turístic Territorial

Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona
Tel. 93 484 95 00
Fax 93 484 98 24
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Informe relatiu a l’expedient URB-0162/19 del “Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal
de
Copons
(exp.
2016/62050/N)”.
_______________________________________________________________________
Sol·licitud
Els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat
en correu electrònic de data 27 de març de 2019 ha sol·licitat a l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC) l’emissió d’un informe, a emetre en el termini d’un mes,
d’acord amb el procediment previst a l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de
modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme corresponent al Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Copons (exp. 2016/62050/N).
Documentació
La documentació referent al projecte objecte d’informe ha estat consultada el dia 24
d’abril
de
2019
a
la
web
http://dtes.gencat.cat/notificacions/AppJava/mostrarTramitsExpedient.do?reqCode=mostr
arExpedient&expedientId=277171 .
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Copons.
Figura com autor del document AAUP arquitectes SLP.
Normativa
L’informe s’emet en virtut de les funcions que té assignades aquest Institut segons
l’article 3 de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya (avui
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), en relació a l’article 6.1.a) del Decret
168/2009, de 3 de novembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de
desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya.
Així mateix, l’emissió de l’informe que ens ocupa està prevista a l’article 85.5, i en la
Disposició Addicional Onzena del Text Refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).
El contingut de l’informe ha de respondre a allò que preveu respecte a la prevenció de
riscs naturals l’article 5 Reglament de la Llei d'urbanisme (aprovat per Decret 305/2006,
de 18 de juliol), en relació a les determinacions previstes en els articles 69,2.b) 3r, 72.1 i
73.2.a.4t respecte a la documentació del planejament.
D’altra banda, el contingut de l’informe també s’ha de referir a la identificació dels béns, el
grau de protecció i tipus d’intervencions o actuacions possibles que són objecte de
protecció per raó dels seus valors geològics a incloure en el catàleg de béns protegits
que ha de formar part del planejament de conformitat amb els articles 75 i 95 del
Reglament de la Llei d’urbanisme.
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Antecedents
L’Institut ha emès els següents informes en relació amb els riscos geològics en l’àmbit del
terme municipal:
−

AP-0010/2016 Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Copons (Anoia).

−

TAM-0141/2016
Informe tècnic relatiu a la consulta per l’elaboració del
document d’abast en relació al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons
(OTAABA20160144, URB 152/16).

−

TAM-0122/2018
Informe tècnic relatiu a la consulta Modificació puntual de les
Normes subsidiàries en l'àmbit de la finca Cal Queta, al terme municipal de
Copons (OTAABA20180089-114-18)

Informe
En virtut de la sol·licitud rebuda, vista la documentació que l’acompanya i tenint en
compte la normativa d’aplicació i els antecedents, aquest Institut emet la seva opinió en
els termes següents
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic.
L’àmbit de la Modificació del POUM objecte d’aquest informe no afecta a cap jaciment
paleontològic o punt d’interès geològic, segons consten definits a l’Inventari d’Espais
d’Interès Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat
Riscos geològics
L’Estudi ambiental estratègic recull la informació i les recomanacions en relació als riscos
geològics contingudes a l'Estudi d'Identificació de riscos geològics, realitzat per aquest
Institut i que consta a l'apartat d'Antecedents d'aquest Informe (AP-0010/2016).
Així mateix, la documentació que ha pogut ser consultada no inclou informació en relació
als riscos geològics a les fitxes del Catàleg de masies i altres construccions, no obstant
en el document normatiu incorpora la necessitat d’incloure al projecte tècnic per a
l’obtenció de llicències, un estudi de riscos geològics que presenti les mesures
correctores necessàries relacionades als riscos.
Tenint en compte el marc legal de la sol·licitud, la informació en relació als riscos
geològics que conté la documentació és suficient i caldrà que es tingui en compte en
l'elaboració de les propostes dels instruments urbanístics que es formulin per al
desenvolupament del sector.

Altres consideracions en relació amb l’emissió del present informe
El present informe s’emet en atenció a la petició formulada pels Serveis Territorials a la
Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat, dins del termini atorgat,
sobre el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Copons (exp. 2016/62050/N).
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L’informe s’emet en base a la documentació tècnica i a la informació geològica que
actualment disposa l’ICGC, als coneixements tècnics de qui ho subscriu i d’acord amb la
documentació que ha estat proporcionada pels Serveis Territorials a la Catalunya Central
del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Excepte errors o omissions involuntàries aquest Institut emet el present informe havent
comprovat que la documentació tècnica que ens ha estat facilitada és la requerida i que
en la seva formulació s’ha tingut en compte la normativa aplicable, a la vegada que s’ha
seguit la metodologia corresponent a la seva naturalesa.
La responsabilitat derivada de la correcta aplicació de la normativa i de la metodologia
tècnica correspon als autors de la documentació tècnica aportada, i en cap cas es podrà
considerar responsable a l’ICGC ni al seu personal.
L’Institut no respon dels errors o les deficiències que es puguin produir en l’emissió
d’informes com a conseqüència de la inexactitud, la insuficiència o la manca de
puntualitat en el subministrament de la informació o les actuacions requerides per
l’Institut a l’organisme peticionari de l’informe.
L’Institut no assumeix cap responsabilitat pels canvis legals que afectin a l’informe a
emetre, i que tinguin lloc després de l’emissió del mateix, o un cop iniciat, en el supòsit
que el criteri d’assessorament adoptat no permeti rectificar-los.
Les declaracions anteriors no comporten que s’assumeixi qualsevol obligació o
responsabilitat que no hagi estat expressament exclosa, sinó que s’haurà d’estar als
termes de l’encàrrec i de la normativa aplicable.

Xavier Berástegui i Batalla
Subdirector adjunt de Geologia i Suport a la Legalitat
Barcelona, 26 d’abril de 2019
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Sra. Sílvia Monfort i Rallo
Serveis Territorials a la Catalunya Central
C. d’Àngel Guimerà, 14
08241 Manresa

Benvolguda senyora,

En resposta a la vostra sol·licitud d’emissió d’informe preceptiu, que vam rebre en data a 27
de març de 2019, referent al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons, us hem de
manifestar el següent:
•

El POUM incorpora 3 Plans de Millora Urbana, 2 Plans d’Actuació Urbanística i 4 Plans
Especials Urbanístics.

•

Amb el desenvolupament del nou planejament es preveu la implantació de nous usos
i activitats. En concret hi haurà un total de 243 habitatges, 1.619,05 m2 de sòl industrial,
5.556,17 m2 de zones verdes i 10.242,92 m2 d’equipaments comunitaris nous.

•

En relació a la mobilitat, el document només contempla que es generarà una mobilitat
nova de 44 vehicles en hora punta en dia feiner i 37 vehicles/hora en dissabtes i festius,
19 nous desplaçaments en transport públic. Des de l’ATM us volem manifestar que no
queda justificat com es fa el càlcul d’aquests valors.

•

Per la seva banda es contempla 86 aparcaments per a turismes, 43 per a motocicletes
i 250 per a bicicletes. Des de l’ATM us volem manifestar que no queda justificat com
es fa el càlcul d’aquests valors.

•

El document no incorpora un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada com a
document independent i seguint els criteris en la seva elaboració que fixa el Decret
344/2006. L’Article 3 secció 3.1.b) del Decret 344/2006, del 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada indica que “Planejament
urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de
sòl urbà o urbanitzable” han d’anar acompanyats del corresponent estudi d’avaluació
de la mobilitat generada.

•

Per això, des de l’ATM es considera que la tramitació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Copons, ha d’anar acompanyat del corresponent estudi
d’avaluació de la mobilitat generada amb informació actualitzada i que reculli els
principis i els requeriments que emanen tant la Llei de la Mobilitat com el Decret
344/2006 així com d’altres elements legislatius vigents, en aspectes com l’accessibilitat
dels vianants, les condicions per a la circulació de ciclistes, el nombre de places
d’aparcament de bicicletes o les reserves de punts de recàrrega per a vehicle elèctric,
entre d’altres. Tenint en compte aquest aspecte es considera raonable que l’EAMG
faci una anàlisi general de l’àmbit de l’estudi i apliqui els requeriments del Decret
344/2006 al conjunt de sectors. Es recomana analitzar la mobilitat generada potencial,
Muntaner, 315-321
08021 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

la variació respecte al planejament vigent i la variació respecte als usos actualment
implementats al territori. L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada caldrà aportar-lo
en la seva fase d’aprovació inicial.

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

Atentament,

Xavier Sanyer Matías
Cap del Servei de Mobilitat
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Identificació de l’expedient
Informe relatiu als riscos de protecció civil del POUM de Copons (STCC2019 0028)
Fets
El dia 27 de març de 2019 arriba un correu electrònic dels ST de Territori i Sostenibilitat
a la Catalunya Central als ST d’Interior a la Catalunya Central, pel qual es comunica que
l’Ajuntament de Copons ha presentat a través de la plataforma EACAT (el 8 de març de
2019) una sol.licitud d’informes sectorials a la Delegació Territorial del Govern a la
Catalunya Central; entre altres, el de protecció civil. S’hi indica la ruta de l’expedient, on
es pot trobar la documentació, al portal de tramitació electrònica d’expedients del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Aquest POUM ja va ser informat per aquests ST d’Interior a la Catalunya Central el dia
20 de gener de 2017, a petició de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona, en el tràmit de consulta per a l’informe ambiental estratègic.
La documentació aportada en l’expedient consisteix en:
-

Memòria descriptiva i justificativa
Normativa
Fitxes
Plànols
Annexos
Estudi ambiental estratègic
Document comprensiu
Estudi d’inundabilitat
Estudi per a la identificació de riscos geològics
Acord CTUCC
Memòria dels processos de participació ciutadana
Conveni
Altres

Fonaments de dret
1. Segons l’article 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Generalitat té la
competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la
regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la
seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil.
2. Segons l’article 13 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
les actuacions de totes les administracions públiques a Catalunya han d’estar
orientades a la reducció del risc i, segons l’article 14 d’aquesta disposició, la
legislació urbanística i de planificació territorial, així com la sectorial que afecti les
activitats de risc han de tenir en compte les necessitats de protecció civil i establir
mesures de prevenció de riscos i de minimització del seu impacte.
3. El present informe es fonamenta en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya, en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
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programes, en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, en el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament d’urbanisme, i les seves modificacions per la Llei 5/2017, de 28 de
març, i en el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
4. També es fonamenta en el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, del Reglament del
Domini Públic Hidràulic (text consolidat a 29 de desembre de 2016).
5. Els criteris per al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles
amb la gestió del risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses,
risc nuclear i risc d’inundacions, han estat publicats a la Resolució del conseller
d’Interior IRP/971/2010, de 31 de març. Les condicions mínimes que han de complir
els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com de
risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril han
estat publicades al web de la DGPC per mitjà d’una instrucció tècnica de data 2
d’abril de 2019.
6. També es té en compte la normativa per a la prevenció d’incendis forestals, en
particular el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de prevenció d’incendis forestals en
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i
la seva modificació per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
7. Els edificis d’importància normal o especial, han de tenir en compte les normes de
construcció sismoresistent per aquest tipus d’edificis (vegeu NCSR-02, Reial Decret
997/2002).
8. Per a l’anàlisi de riscos s’ha tingut en compte l’anàlisi de risc dels plans
d’emergència de la Generalitat de Catalunya. Així, d’acord amb les dades de la
Direcció General de Protecció Civil (DGPC), el municipi de Copons està afectat pels
riscos de protecció civil que es mostren a la taula següent (*):
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PLA
D'EMERGÈNCIA
INFOCAT - Pla
especial
per
incendis forestals
NEUCAT
especial
nevades

-

Pla
per

INUNCAT especial
inundacions

Pla
per

SISMICAT
especial
sismes

Pla
per

-

VENTCAT - Pla
especial per risc de
ventades

AFECTACIÓ
Vulnerabilitat

Perill

Moderada

Molt alt

Padró

Altitud

306

432

NIVELL

ESTAT
PAM**

Obligat

Pendent de
revisió
Homologat el
14/09/2005

Obligat

No té el Pla
fet

Recomanat

No té el Pla
fet

Recomanat

No té el Pla
fet

Recomanat

No té el Pla
fet

Nivell de Risc
Moderat
Intensitat (MSK)

Edificis
inhabitables

VI-VII

10 edificis
Motiu

No supera els llindars

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

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

A l’expedient hi ha un Estudi d’inundabilitat del municipi de Copons, elaborat per l’ICGC
l’abril de 2018, que estudia tant la riera de Veciana1 com la riera de Sant Pere. L’estudi
destaca dues zones amb afectacions a edificis existents:
“La primera zona es localitza aigües amunt de la confluència de la riera de
Veciana amb la de Sant Pere. Aquesta zona forma part de la plana d’inundació
situada entre aquestes dues rieres, on es localitzen horts i algunes edificacions.

1

La cartografia de l’ACA només estudia els períodes de retorn per a la riera de Sant Pere, no per a la riera
de Veciana.
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Les afectacions són parcials per als períodes de retorn de 100 i 500 anys, amb
calats d’ordre decimètric, amb màxims d’un metre.
Aigües avall de la confluència de les dues rieres, al marge dret de la riera de
Veciana es localitzen els tallers Lliró. Aquest edifici es veu afectat pel període
de retorn de 500 anys, amb calats decimètrics que afecten la façana nord de
l’edifici. El desbordament que provoca aquesta afectació pot, en part, estar
influenciada per la presència de l’estructura hidràulica EH03, que no té
capacitat suficient per al període de retorn de 500 anys, fet que afavoreix el
desbordament en aquest punt.
També cal destacar que el camp de futbol municipal presenta afectacions per
als períodes de retorn de 100 i 500 anys, per desbordaments de la riera de
Veciana al seu marge esquerre”.
L’Estudi d’inundabilitat grafia la zona de flux preferent, però només per a la riera de
Veciana, aigües amunt de la confluència amb la riera de Sant Pere. A la cartografia del
POUM, però, sembla que només s’hi ha representat les línies de T100 i T500 de la
PEFCAT (ACA 2004). A les fitxes de la Regulació de les figures de gestió urbanística de
les Normes del POUM, la llegenda és confusionària: hi ha dos traçats, amb diferents
tons de blau, que diuen que corresponen a “zona de flux preferent / Límit inundable
T100 i T500 anys”. Però comparant-ho amb plànol AI-O.07, “qualificacions urbanístiques
sòl urbà”, es veu que els dos traçats són els de la PEFCAT ACA 2004. Per tant, el
POUM no incorpora l’anàlisi de la inundabilitat a la zona de flux preferent, ni tan sols per
a l’àmbit de la riera de Veciana, que és l’únic que ha analitzat l’Estudi d’inundabilitat.
Segons les fitxes de la Regulació de les figures de gestió urbanística de les Normes del
POUM, l’afectació per inundabilitat és la següent:
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Figura

Superfície Habitatges Inundabilitat
(m2)
PAU 1 l’Escorxador 3.230,41
12
Al límit, però
en
espais
lliures
PAU
2
Zona 4.925,85
No
T500
Industrial
parcialment
PMU 1 el Castell
3.522,83
12
No

No

T100, T500

PMU 3 Naus del 2.168,31
sols-carrer

10

PEU 1 Parc Agrari

No

Pla

del 109.510,95 No

PEU 3 Circ de les 25.000,00
Feixes
PEU 4 Façana de 16.783,00
Ponent

lliure,

No

24

PEU 2
Camp

Casc antic,
jardins, viari

Equipament, serveis
tècnics i industrial
Casc antic, lliure,
jardins, viari
Al límit del Casc antic, lliure,
T500, però en jardins,
viari,
jardí
no aparcament
edificable
T100,
però Casc antic, lliure,
espais lliures jardins, viari
T500,
casc
antic,
habitatges
T100, T500 SNU
(parcialment)
T100, T500 SNU, serveis tècnics,
(en gran part) camp
de
futbol,
càmping,
aparcament
de
caravanes
No
Circ

PMU 2 Cal Reiet i 5.617,00
l’era

32.455,56

Usos principals

Camí de vianants i
de bicicletes

D’altra banda, l’informe de l’ACA, de 26 d’abril de 2019, és teòric i no entra en detalls,
però sí que diu que “cal que l’Ajuntament adeqüi la compatibilitat del creixement
urbanístic amb la potencial inundabilitat del municipi, atenent al que disposa els articles
9 i 14 del RDPH”.

Pel que fa a les masies i altres construccions en SNU, no es pot informar amb detall
perquè al plànol corresponent no hi ha les capes d’inundabilitat.

3. Sismes i risc geològic
Des del punt de vista del risc sísmic, d’acord amb el Pla especial per emergències
sísmiques de Catalunya (SISMICAT), el municipi de Copons està ubicat en una zona on
es poden produir terratrèmols d’intensitat VI-VII (escala MSK) per a un període de retorn
de 500 anys.
D'altra banda, actualment la Direcció General de Protecció Civil no disposa de dades en
detall pel que fa al risc geològic d'esllavissades, esfondraments, subsidències, etc. de la
zona objecte de l'informe.
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A la documentació de l’expedient hi ha un Estudi d’identificació de riscos geològics,
elaborat per l’ICGC, que fonamentalment assenyala perillositat mitjana enfront
despreniments i lliscaments en alguns àmbits afectats pel PEU 1 i 4.

4. Químic i transport de mercaderies perilloses
El municipi de Copons no està afectat pel Pla d’emergència exterior del sector químic de
Catalunya (PLASEQCAT) ni pel Pla especial d’emergències per accidents en el
transport de mercaderies per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
És errònia, per tant, l’observació que fa l’Estudi ambiental estratègic, en el seu apartat,
4.8.4, quan diu que Copons té recomanada la redacció del Pla municipal associat al
TRANSCAT.

Conclusions:
Pel que fa al risc d’inundacions s’emeten les següents consideracions:
Cal que es grafiï la zona de flux preferent en els plànols d’ordenació del POUM. En el
cas de la riera de Veciana, cal que es traslladi la de l’Estudi d’inundabilitat, degudament
validat per l’ACA, i en el cas de la riera de Sant Pere, caldria estudiar-la i grafiar-la.
Cal que la Normativa del POUM faci referència i inclogui les limitacions del Reial Decret
879/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic
(RDPH) modificat el 29 de desembre de 2016 pel Reial Decret 638/2016, de 9 de
desembre, sobretot pel que fa a la zona de flux preferent (article 9 bis i 9 ter) i a la zona
inundable (article 14 bis).
Pel que fa a l’equipament previst al PAU 2 Zona Industrial, als habitatges del PMU 3
Naus dels Sols-carrer i als serveis tècnics, als usos de càmping i d’aparcament de
caravanes del PEU 2 Pla del Camp, caldrà atendre allò que disposa l’article 14 bis (i, si
escau, els 9 bis i ter) del Reial Decret 879/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) modificat el 29 de desembre de 2016 pel
Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre.
Davant de la proposta de nous usos i ocupacions en zona inundable, l’Ajuntament haurà
de valorar si amb els mitjans humans i materials de què disposa o preveu disposar és
capaç de gestionar un episodi extraordinari d’inundacions i garantir la protecció de les
persones, mesures que a posteriori haurà de desenvolupar en el PAM per inundacions.
També s’haurà de tenir en compte en el cas del PEU 4 Façana de Ponent, en la mesura
que preveu activitats de pública concurrència (consolidació de recorreguts a peu o en
bicicleta).
A més, caldrà atendre les prescripcions que es facin des de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Pel que fa al risc geològic, caldrà atendre les prescripcions que es facin des de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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Es recorda que Copons té pendent d’elaborar el Pla d’actuació municipal (PAM) associat
al NEUCAT, té pendent de revisar l’associat a l’INFOCAT, i es recomana elaborar els
associats a l’INUNCAT, al SISMICAT i al VENTCAT. Tots aquests plans s’han d’incloure
en un únic document, DUPROCIM, d’acord amb el Decret 155/2014.

Vist-i-plau
El Responsable d’Anàlisi Geoeconòmica
i Social

La Responsable de Protecció Civil a la
Catalunya Central

Xavier Sanclimens Solervicens

Agnès Centellas Capsada

Manresa, 23 de maig de 2019.
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INFORME RELATIU A L’AVALUACIÓ I LA JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS
RELIGIOSES EN EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE
L’AJUNTAMENT DE COPONS

FETS

El planejament vigent al municipi de Copons són les Normes Subsidiàries de planejament
aprovades definitivament i publicades al DOGC el 9 de setembre de 1996.
En data de 27 de març de 2019, els Serveis Territorials a Catalunya Central del
Departament de Territori i Sostenibilitat, comuniquen a la Direcció General d’Afers
Religiosos del Departament de Justícia, la sol·licitud d’informe de l’àmbit d’afers religiosos
de l’Ajuntament de Copons en relació a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de l’ajuntament de Copons; posa a disposició de la Direcció General la
documentació corresponent.
El conjunt d’actuacions recollides al pla d’ordenació responen a les diferents polítiques
estratègiques que es defineixen a la Memòria descriptiva i justificativa del POUM; es
refereixen a la política de sòl i habitatge, i a les mesures d’integració en el medi natural dins
del marc del desenvolupament urbanístic sostenible.
DRET APLICABLE I CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1. D’acord amb l’article 4 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, relatiu a la
fixació d’usos religiosos en els plans d’ordenació urbanística municipal, aquests han de
preveure sòls amb la qualificació de sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos
de caràcter religiós de nova implantació, d’acord amb les necessitats i les disponibilitats dels
municipis.
Així mateix, d’acord amb l’article 3 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de
la Llei 16/2009, de 22 de juliol, la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal ha
de contenir una avaluació i una justificació de les necessitats quantitatives i de localització
de sòl per a la implantació de centres de culte en el municipi.
Per a la determinació de les necessitats municipals de sòl relatives a la implantació
d’aquests centres, s’han de prendre en consideració tant els estudis específics que s’hagin
elaborat en la fase de preparació dels plans d’ordenació urbanística municipal, com els
suggeriments o les al·legacions que a tal efecte hagin formulat les esglésies, les confessions
i les comunitats religioses en el decurs del procés de participació ciutadana que s’hagi
desenvolupat amb motiu de la formulació d’aquests plans i en el tràmit o tràmits d’informació
pública regulats per la normativa urbanística en el marc del procediment d’aprovació del
planejament general.
2. L’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, preveu que, simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla
Rivadeneyra, 6
08002 Barcelona
Tel. 93 554 58 52
Fax 93 365 77 85
justicia.gencat.cat
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d’ordenació urbanística municipal, s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials.
D’acord amb aquesta disposició i amb l’article 5 del Decret 30/2018, de 7 de juny, de
reestructuració del Departament de Justícia, correspon a la Direcció General d’Afers
Religiosos elaborar estudis i informes en matèria d’afers religiosos.
3. A l’àmbit demogràfic, a la Memòria descriptiva i justificativa s’exposa que només en 5
anys es van produir puntes de creixement positiu essent únicament significatives els anys
2007 i 2008. Copons compta amb 306 habitants al 2018, amb un 3% de població estrangera
(11 habitants). Tot i l’escassa població empadronada són rellevants les arribades de
població estrangera els anys 2004, 2006 i 2007, malgrat que estem parlant de 5, 4 i 13
persones respectivament.
El POUM que s’està treballant preveu la creació de 58 nous habitatges en sòl urbà, una xifra
molt més continguda i realista en relació a les projeccions de població que no pas hi havia
abans. De l’evolució demogràfica i les projeccions, seguint les línies de mètode de l’Idescat,
s’estima una tendència a la pèrdua de població en el període 2015-2026 que no suposarà
una reducció del nombre de llars a causa de la reducció de la seva grandària. Mentre que al
període 2027-2035 es preveu un lleu increment de llars degut a la recuperació demogràfica i
la disminució de la grandària de les llars. En tot cas, es pot concloure que no hi ha un gran
increment de població imminent.
4. En el document de Normativa del POUM s’ha actualitzat la clau urbanística de l’antiga
rectoria, on a les NNSS era qualificada de teixit residencial, i ara a clau d’equipament per
adequar el planejament la realitat. Es proposa transformar la fàbrica situada al carrer Raval,
actualment destinada a magatzem, a equipament per la singularitat de l’edificació i la seva
ubicació al centre del nucli. Aquest equipament està previst que pugui ser un Centre de
formació i recursos que inclouria una escola d’oficis artesanals i residències temporals per al
professorat.
Però no s’observa en els espais que puguin ser destinats a plans d’ordenació urbanística
municipal sols d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova
implantació.
5. En les normes urbanístiques, a l’article 12 de Desenvolupament del Pla respecte als
sistemes generals, al punt 3 s’exposa però, que “3. En desenvolupament de les previsions
contingudes en el present POUM en el planejament territorial o sectorial, es podran formular
PEU que regulin tot allò relatiu a l’estructura general i orgànica del territori i en particular els
sistemes urbanístics de comunicacions, equipaments comunitaris, espais lliures públics i
hidrogràfics...” i al punt “...5..En aquells casos en què no estigui previst pel POUM, i prèvia
justificació de la necessitat de la seva formulació i la seva compatibilitat amb el planejament
urbanístic general, es podran redactar els plans especials següents: a) Per determinar la
titularitat i l’ús dels equipaments comunitaris...”
Als efectes de definir el model d’implantació urbana, els elements determinants per al
desenvolupament urbà es preveuen als plànols d’Estructura general del territori. Així hi ha la
clau EQ del Sistema d'equipaments comunitaris, que en base a l’article 78 “...comprèn els
sòls que es destinen a usos públics, col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o
social necessaris en funció de les característiques socioeconòmiques de la població. I hi ha
la qualificació:
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EQ.4 Socio-Cultural i Religiós: cases de cultura, biblioteques, teatres, museus, videoteques,
centres socials, llars d’avis, centres d’esplai, temples i centres recreatius i religiosos.
I a l’article 80 que defineixen les Condicions d’ús, s’argumenta que es “1. Es consideren
usos propis per a cada tipus d’equipament, els següents: Sociocultural i religiós Cultural,
associatiu i religiós.”
6. D’altra banda l’ajuntament ha portat a terme un Programa de Participació Ciutadana per a
l’elaboració del POUM. El programa de participació ciutadana tenia com a finalitat, fomentar i
garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el procés de
planejament del municipi. Espai on tampoc s’abordà la necessitat de nous espais de culte.
7. Un cop analitzada la documentació abans esmentada, aquesta Direcció General constata
que, tal com exigeix la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, i el Decret
94/2010, de 20 de juliol, l’Ajuntament de Copons no ha contemplat localització de sòl per a la
implantació de centres de culte en el municipi.
Però és resoluble en la mesura que com preveu l’article 12.5 abans esmentat de les normes
urbanístiques, en aquells casos en què no estigui previst pel POUM, i prèvia justificació de la
necessitat de la seva formulació i la seva compatibilitat amb el planejament urbanístic
general, es podran redactar els plans especials següents per determinar la titularitat i l’ús
dels equipaments comunitaris; i per tant es podria contemplar la qualificació EQ.4 d’ús
religiós.
En tot cas, us faig avinent la previsió de l’article 4 de la Llei 16/2009, d’acord amb la
disposició transitòria primera de la Llei, que s’ha de dur a terme, en qualsevol cas, abans del
vint d’agost del 2019; i que estableix que s’han de portar a terme les modificacions, si escau,
als planejaments d’ordenació urbanística municipal, que han de preveure sòls amb la
qualificació de sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós
de nova implantació, d’acord amb les necessitats i les disponibilitats dels municipis.

CONCLUSIÓ

Requereixo a l’Ajuntament de Copons que complementi la memòria del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal en el sentit que estableixi que els Plans Especials que desenvolupin el
POUM faran efectiva l’obligació legal de preveure reserva de sòl en els sistemes
d’equipament comunitari que admetin usos de caràcter religiós de nova implantació. Cal
tenir en compte, en tot cas, la data límit del 20 d’agost de 2019 que, a tal efecte, resulta de
la disposició transitòria primera de la Llei 16/2009.

El director general
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Identificació de l’expedient
Núm. Expedient: 2016_62050_N_POUM_COPONS
Assumpte: Informe Sectorial POUM Copons
Municipi: Copons

Fets
1. El planejament vigent al municipi de Copons son les Normes Subsidiàries de planejament (NNSS) aprovades definitivament i publicades el 9 de setembres de 1966.
2. El planejament vigent ha quedat desfasat des del punt de vista de les tècniques de
representació i informació del territori i també des del punt de vista legal. A més la
situació actual i econòmica fa que les Normes Subsidiàries tenien un objectius de
creixement i desenvolupament econòmics molt lluny de
3. L’aprovació de l’acord d’avanç del POUM es va publicar al BOPB i al DOGC de 13
d’octubre de 2016.
4. En data 27 de març de 2019, mitjançant correu electrònic, els Serveis Territorials
a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat, ens sol·licita
l’informe sectorial.

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme.
2. De conformitat a l’article 163 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
3. Segons l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals

Antecedents
1. En aquest municipi està previst que l’escola canviï d’ubicació perquè l’edifici on es ara
no reuneix les condicions necessàries, ni d’espais, ni d’habitabilitat, ni d’accessibilitat ,i
no hi ha la possibilitat d’ampliar-la perquè no disposa de solar. Per aquest motiu l’ajuntament va proposar adequar l’edifici de La Rectoria (edifici del costat de l’església del
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poble) per fer-hi la nova escola. Aquest projecte ja esta en marxa i ja s’ha fet mes del
50% de les obres.
2. La secció de Planificació dels Serveis Territorials amb les dades demogràfiques de que
disposa i les que exposa el document del POUM presentat. Considera que la proposta
que fa l’ajuntament del nou edifici com es escola , s’ajusta a les necessitats d’escolarització d’aquest municipi.
3. La Secció d’Obres i Manteniment ja va estudiar el projecte de rehabilitació de l’edifici
de la Rectoria com escola municipal que proposava l’ajuntament , i fetes algunes modificacions per ajustar-se al criteris del Departament d’Educació per edificis escolars,
es va acceptar. Condicionat a què la zona verda que té al costat el pugui utilitzar
l’escola com a pati en horari escolar.
4. En el plànol d’ordenació AI-O.07 ja està contemplat aquest edifici com equipament però
no ho defineix com a equipament docent amb la clau EQ.2 que es com hauria d’estar
definit segon marca el punt 4 de la secció 1:. Sistemes d’equipaments comunitaris del
capítol lII de la normativa .
5. En el plànol d’ordenació AI-O.07 la parcel·la que ocupa actualment l’escola ja no està
qualificada com Equipament , ja està qualificada com: 1a. Edificacio en sol urbà , però
això serà quan es puguin acabar les obres al nou edifici.

Conclusions
Consultades les Seccions de Planificació i Obres i Manteniment del nostre
Servei Territorial, considerem que pel nombre d’alumnes del municipi l’edifici on
ha d’anar l’escola, anomenat la Rectoria, es suficient i adequat i que en el plànol
d’ordenació del POUM ja consta com equipament, però caldria que estès
qualificat com equipament docent amb clau EQ.2.

La directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Ctra. de Vic, 175-177
08243 Manresa
Tel. 936 930 590
Fax 938 731 755
http://www.gencat.cat/educacio

Numero d’expedient:
Títol:
Òrgan que sol·licita:
Ref. externa:
Assumpte:

2019/T074
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Copons
Ajuntament de Copons
2016/62050/N

Informes sectorials Qualitat acústica i Qualitat lumínica de
l’aprovació inicial

Normativa aplicable:


Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.



Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen criteris per a l’elaboració dels
mapes de capacitat acústica.



Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.



Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Antecedents:
L’ajuntament de Copons va decidir iniciar els tràmits per la revisió del planejament general,
per adequar aquestes qüestions i també, perquè la població es sentis còmplice i
s’impliqués més en el procés de planejament.
El terme comprèn la vila de Copons (cap de municipi) i les caseries de Sant Pere de
Copons o Comalats, al nord-est del terme, i Viladases, a la banda de ponent.
La principal via d’accés al municipi es la carretera C-1412a, d’Igualada a Tremp passant
per Calaf i els Prats de Rei, amb origen a l’autovia A-2.
Pel que fa al vector contaminació acústica, la documentació presentada indica que:
L’EAE del POUM de Copons identifica com a impacte ambiental la contaminació acústica,
tot i que estableix que, si es té en compte que la proposta de sòl industrial en el POUM es
limita al PAU2, separat del nucli urbà de Copons i que inclou la nau industrial existent,
s'estima que la contaminació acústica derivada de l'activitat productiva serà notablement
inferior a aquella potencialment atribuïble al desenvolupament del Pla Parcial industrial que
les NNSS de 1996 proposaven.
El municipi no disposa de zones industrials més enllà del PAU-2, ubicat de manera no
adjacent al sud del nucli urbà, de manera que es considera que no es dona afectació
sonora per usos industrials. Tanmateix, les zones exteriors del nucli i dels nous sectors es
troben adjacents a la xarxa viària intermunicipal. Donat que aquesta és de baixa intensitat
també s’estima l’impacte acústic com a mínim.
Tanmateix, es recomana l’actualització del Mapa acústic de Copons per tal d’incorporar els
sectors dels PAUs i PMUs.
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L’objectiu ambiental que estableix l’EAE és mantenir la població exposada a nivells
acústics permesos per la legislació.
Com a mesura preventiva i/o correctora estableix que caldrà que s’actualitzi el mapa
acústic de Copons per tal d’incorporar els creixements a les zones de protecció moderada i
complir amb el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els
annexos.
Com a mesures previstes en el pla, s’indica que els articles 206 i 213 regulen les
condicions acústiques en el projecte d’urbanització i d’edificació respectivament.

Pel que fa al vector llum, la documentació presentada indica que:
Com a objectiu ambiental del pla s’indica el de limitar la generació de necessitats
d’enllumenat exterior i evitar-ne els fluxos a l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i
l’impacte negatiu sobre els organismes vius. Així mateix, també s’indica el fet de minimitzar
els efectes de la proposta sobre les espècies protegides de fauna i flora, evitant
afectacions significatives derivades de l’ocupació, la fragmentació o la degradació del seu
hàbitat, tot reduint, alhora, els efectes potencials sobre aquestes espècies ocasionats per
la intrusió lumínica o la contaminació acústica.
L’EAE exposa que el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa declara les
zones de sol urbanitzable de Copons com a zones E3 Protecció moderada i la resta del
municipi com a zones de protecció E2 -Alta.
L’EAE del POUM de Copons identifica com a impacte ambiental la contaminació lumínica,
ja que el desenvolupament de noves àrees residencials i industrials seguint els criteris del
POUM, comportaran l’establiment de noves fonts lumíniques, tant per la creació de nous
vials amb il·luminació com per fonts lumíniques associades als espais residencials i
industrials, amb afectació a l’atmosfera nocturna.
Com a mesura preventiva i/o correctora estableix que caldrà l’adequació de l’enllumenat
públic i de la il·luminació exterior de les noves àrees residencials i industrials als criteris
que estableix el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de
31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
La normativa del POUM incorpora referències pel que fa a l’obligatorietat de compliment de
la normativa sectorial, especialment pel que fa a la contaminació lumínica, on sí que
estableix direccions més concretes en els articles 152, 180 i 206.
Així mateix, els articles 206 i 213 regulen les condicions acústiques, lumíniques i
electromagnètiques en el projecte d’urbanització i d’edificació respectivament.

Avaluació:
Vector Contaminació Acústica
En conclusió i atenent a la valoració que s’ha fet de la integració dels aspectes de
qualitat acústica, s’ha de garantir que la versió definitiva del POUM inclogui les
següents consideracions:
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a) Copons disposa de mapa de capacitat acústica aprovat el 10 d’abril del 2014.
b) S’ha d’incorporar el mapa de capacitat acústica municipal aprovat com un
instrument normatiu més al POUM i les noves zones de creixement que es
preveuen en aquest POUM s’hauran d’incorporar al Mapa de capacitat acústica.
c) Assegurar la compatibilitat dels usos i de les zonificacions atenent als receptors
sensibles afectats. Aquest aspecte s’ha de tenir en compte especialment en els
nous sectors de desenvolupament previstos que s’han d’identificar en el Mapa de
capacitat acústica aprovat.
d) Preveure l’aplicació de mesures correctores que assegurin el compliment dels
objectius de qualitat acústica, en cas que siguin necessàries, en tots aquells
receptors sensibles que hi puguin quedar afectats.
e) S’ha de tenir en compte les zones de soroll de les infraestructures de transport,
delimitades pels seus titulars, i les seves limitacions per a determinats usos del sòl,
activitats, instal·lacions, construccions o edificacions.
Els instruments de planejament derivat i, si és el cas, la seva avaluació ambiental,
hauran de justificar el compliment d’aquests objectius de qualitat acústica, del mapa
de capacitat acústica vigent i de les normes per a les noves construccions en zones
de soroll.
f) Integrar a la normativa que abans que s’atorguin els permisos i les llicències
corresponents, l’ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic recull els
objectius de qualitat acústica exigibles i preveu les mesures necessàries per al seu
compliment, i també que aquestes mesures i objectius es fan efectius tant en el
projecte d’execució com en les fases d’ordenació i de disseny.
g) Si el projecte bàsic d’una nova construcció no compleix el que disposa l’apartat
anterior, el procediment administratiu d’atorgament resta en suspens fins que se
n’acrediti el seu compliment o previsió

Vector Llum
En conclusió i atenent a la valoració que s’ha fet de la integració dels aspectes de
qualitat lumínica, s’ha de garantir que la versió definitiva del POUM inclogui les
següents consideracions:

a) Considerar que la zonificació definitiva és la que estableixi el Mapa de protecció
envers la contaminació lumínica aprovat en data 29 de juny de 2018. En cas que
l’aprovació del POUM comporti variacions en la classificació del sòl, caldrà
comunicar-ho al Servei per tenir-ho en compte en futures actualitzacions del Mapa.
b) Cal integrar a la normativa del POUM que els projectes de noves edificacions o els
projectes d’urbanització que concretin els sectors, han d’incloure la documentació
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tècnica necessària, d’acord amb les indicacions de l’Annex 1 del Decret 190/2015,
perquè el Servei pugui avaluar la conveniència de les instal·lacions d’il·luminació
exterior projectades i aportar les consideracions oportunes.
c) Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, entre altres, les condicions
que consten a l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’acord amb la zona
de protecció pel que fa a la tipologia de les làmpades i al percentatge màxim del
flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció de l’horari d’ús i la
zona de protecció.
d) Cal ser especialment respectuós per evitar els efectes pertorbadors en el medi,
controlar la il·luminació intrusa i planificar adequadament les necessitats
d’il·luminació per tal de minimitzar els punts de llum instal·lats i els nivells
d’il·luminació.

Vist i plau
Eva Rodríguez-Valdés Navarro
Tècnic del Servei de Prevenció i Control
Contaminació Acústica i Lumínica

Olga Mauri Monsó
Responsable de Zonificació del
Territori

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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INFORME SOBRE EL POUM DE COPONS

Identificació de l’expedient

Promotor:

Ajuntaments de Copons

Municipi:

Copons

Comarca:

Anoia

Assumpte:

POUM de Copons

Documentació presentada

1. Estudi Ambiental Estratègic del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons.
2. Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons.

Antecedents

1. El 27 de març de 2019 va tenir entrada als Serveis Territorials a la Catalunya
Central del Departament de Territori i Sostenibilitat una petició formulada per
l’Ajuntament de Copons. Aquesta petició requeria un informe sobre el POUM del
municipi de Copons.
Fonament de dret

1. Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de
les aus silvestres.
2. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i

flora salvatge, posteriorment adaptada per la directiva 97/62/CE.
3. Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
4. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
5. Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat
d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol
d’Espècies Amenaçades.
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6. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural, modificat pel Decret 213/1997, de 30 de juliol.
Aspectes a considerar del vector medi natural

Valors Naturals

L’Estudi Ambiental Estratègic (EAE d’ara en endavant) descriu de forma correcte els
valors naturals del municipi de Copons. A continuació esmentem els fets més
rellevants. El municipi no es troba dins no prop de cap espais natural del Sistema
d'Espais Naturals Protegits de Catalunya i tampoc inclou cap espai d’interès geològic.
Una petita porció del municipi (aprox. 2100 m2) es troba dins d’una zona catalogada
pel Departament de Territori i Sostenibilitat àrea d’interès d’espècies. En concret es
tracta d’una zona de presència de calàndria (Melanocorypha calandra); espècies
silvestre en règim de protecció especial (Reial Decret 139/2011). Per altra banda a la
part meridional de municipi i trobem una àrea catalogada pel Departament de Territori i
Sostenibilitat com a zona humida. En concret es tracta del Gorg Salat (codi 08000601).
Segons l’EAE (pag. 19) al municipi de Copons hi ha altres zones humides i gorgs amb
interès natural, no obstant això l’EAE no indica la seva localització.

Pel que fa a la presència de fauna amb interès de conservació, l’EAE confegeix una
llista de mamífers potencialment presents al municipi. Entre ells hi ha diverses
espècies protegides (Reial Decret 139/2011). Pel que fa a altres grups d’espècies
(amfibis, rèptils i aus) l’EAE compila una llista no adaptada a escala local basada en la
informació disponible a escala de quadrícules de 100 Km2.

En quant a hàbitats, l’EAE, en base a la cartografia d’Hàbitats de Catalunya a escala
1:50.000 (CH50) i del Sistema d’Informació Territorial d’Espais Lliures de la província
de Barcelona (SITxell), menciona la presència els següents hàbitats d’interès
comunitari al municipi de Copons: “alberedes, salzedes i altres boscos de ribera” (HIC
92A0); “alzinars i carrascars” (HIC 9340); “jonqueres i herbassars graminoides humits,
mediterranis, del Molinio-Holoschoenion” (HIC 6420), “Maquies i garrigues amb
Juniperus spp. arborescents, no dunars” (HIC 5210); “pinedes mediterrànies” (HIC
9540); “pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)” (HIC
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9530*); “prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)” (HIC
6220*); “rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i de roure africà
(Quercus canariensis)” (HIC 9240); “vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)” (HIC
1520). Segons l’EAE, de tots aquests hàbitats, aquell que té més interès de
conservació són les “alberedes, salzedes i altres boscos de ribera”.

En base a tots els valors naturals prèviament esmentats l’EAE conclou que la zona
amb un valor d’interès de conservació més elevat és la riera de Sant Pere i de
Veciana. Cal esmentar que l’EAE fa molt poc èmfasi a la presència de l’hàbitat
“jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion”,
a la “vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)” i als hàbitats del Torrent del Boter i
la rasa de la Boixeda (veure figura 1). En tots els casos es tracta de d’hàbitats poc
freqüents a nivell local i comarcal.

Objectius ambientals

L’EAE estableix un objectius ambientals pel POUM de Copons (pàg. 56 EAE) que
segons el mateix EAE a tenen un alt grau de compliment (pàg. 121). A continuació
detallem els objectius que tenen relació directa amb el patrimoni natural:

1- Objectiu: Preservar els ecosistemes fluvials, en especial aquells associats a les
rieres Gran i de Sant Pere i les seves zones humides (Gorg Salat, etc.), tenint en
compte els seus valors ambientals i paisatgístics.
1.1 Aquests espais s’han inclòs en la clau 22 Sòl de protecció territorial d’interès fluvial,
agrari i/o paisatgístic, la qual segueix les determinacions que estableix el PTPCC pels
sòls de protecció territorial.
1.2 La font del Junqueret, el gorg de Nafre, el gorg del Mig, el gorg Salat, la riera Gran,
la riera de Sant Pere i el gorg de Cal Vilella han estat inclosos en la Relació de béns a
protegir que l’article 218 de la Normativa enumera entre altres.
2- Objectiu: Garantir la conservació dels ecosistemes fràgils, escassos o d’interès
ambiental i patrimonial, així com dels hàbitats d’interès comunitari, especialment
d’aquells de caràcter prioritari o que acullen espècies amenaçades.
2.1 Els hàbitats d’interès comunitari i aquells ecosistemes de major valor s’han inclòs
en les claus 21 i 22 i en el sistema hidrogràfic, clau HI, de manera que es troben
regulades per les determinacions que estableix el PTPCC pels sòls de protecció
especial i territorial.
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Consideracions

Per bé que segons l’EAE els objectius ambientals destinats a preservar aquelles zones
del municipi amb uns elevats valors naturals (HIC’s o ambients fluvials) es compleixen,
una anàlisi detallada de la normativa així com de la distribució dels hàbitats amb més
interès de conservació del municipi mostra el contrari.

En primer, pel que fa a la primera justificació dels compliment de l’objectiu ambiental 1,
cal tenir en compte que la clau de sòl no urbanitzable 22c “Sòl de protecció territorial
d’interès fluvial, agrari i/o paisatgístic” no ofereix cap protecció especifica, tal i com es
pot comprovar a l’article 199 que regula es usos permesos i limitats en aquesta clau.
Art. 199. Sòl de protecció territorial d’interès fluvial, agrari o paisatgístic .
Clau 22
1. Definició:
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls en què concorren valors que justifiquen un grau de
protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar.
Comprèn aquells espais que presenten un alt interès ecològic, forestal i paisatgístic, tals com
connectors ecològics, cursos fluvials i les seves riberes o zones fluvials, espais forestals i
espais d’interès geològic, així com d’altres espais de protecció de riscos establerts per la
legislació ambiental.
2. Regulació i usos:
En tant que sòl de protecció especial estarà sotmès a l’aplicació de totes les mesures per a sòl
no urbanitzable de protecció territorial definides pel PTPCC.

Tal i com es pot llegir a l’article 199 els usos permesos a la clau 22 són tots aquells
que el pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC d’ara en endavant)
defineix pel sòl de protecció espacial. Tenint en compte que gran part d’aquests sòls
actualment ja són sòls de protecció especial, el POUM no garanteix una protecció
d’aquestes zones millor de la que actualment ja tenen (figura 1). Per altra banda, tal i
com es pot observar a la figura 2, no tot el sòl que s’engloba a la clau 22c està ocupat
per hàbitats d’interès comunitari o hàbitats naturals. Això es deu, sobretot al fet que al
est i al sud del nucli de Copons i és classifica amb aquesta clau diferents camps de
cereals (figura 3). Finalment, tal i com es pot comprovar a la figura 4, la clau 22c no
engloba aquells hàbitats amb un major interès de conservació degut a la seva
amenaça o riquesa.
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Pel que fa a la segona justificació del compliment del l’objectiu ambiental 1 que fa
referència al catàleg de bens del municipi, cal esmentar que aquests bens es
mencionen a l’article 216 i no el 218. Per altra banda, encara que és cert que tots es
bens es mencionen l’article 216, no es determina quin tipus de protecció confereix a
als bens de patrimoni natural llistats a l’article 216.

Per altra banda l’EAE justifica el compliment del segon objectiu ambiental consistent
en preservar els ecosistemes i hàbitats més fràgils en base a que tots aquests hàbitats
i ecosistemes s’han inclòs en les claus 21 i 22. En aquest cas el problema segueix
sent el mateix que en el compliment del primer objectiu. La clau 22, que s’hauria de
destinar per aquells hàbitats més fràgils i interessants ofereix exactament la mateixa
protecció que la clau 21; de forma que al final, el POUM protegeix igual a tots els
hàbitats i ecosistemes del municipi, ja que com es pot veure a la figura 1, la majoria
dels sòl del municipi pertany segons els PTPCC a sòls de protecció especial. A més a
més, la clau 22 no inclou algunes zones amb hàbitats d’alt interès (vegetació gipsòfila,
Rasa de la Boixeda, Torrent del Boter).

Figura 1. Sòls de protecció especial segons els PTPCC (verd) i clau 22c del POUM de Copons
(línia verd clar discontinua).
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Figura 2. Fotografia aèria del municipi de Copons a on s’indiquen els Sòls clau 22c segons
l’aprovació inical del POUM (línia verd clar discontinua) i hàbitats d’interès comunitari (polígons
de diferents colors).

Figura 3. Fotogràfia aèria de part del municipi de Copons a on s’indiquen els sòls clau 22c
segons l’aprovació inical del POUM (línia verd clar discontinua).
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Figura 4. Fotogràfia aèria de part del municipi de Copons a on s’indiquen els sòls clau 22c
segons l’aprovació inical del POUM (línia verd clar discontinua), en diferents vermells
s’indiquen els hàbitats amb un major interès de conservació (com més fosc és el vermell més
interès de conservació).

Figura 5. Fotogràfia aèria de part del municipi de Copons on es delimita de forma més precisa
l’extensió ocupada per la vegetació gipsícola prop de les Vinyes.
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Conclusions

Tal i com hem argumentat en aquest informe l’aprovació inicial del POUM de Copons
no compleix els propis objectius ambientals que l’EAE formula. En concret no garanteix
la protecció d’aquells hàbitats més fràgils i/o amb un major interès de conservació. Per
tal de complir aquest objectius cal fer alguns canvis en el POUM. En conseqüència
informem favorablement amb condicions sobre el POUM de Copons.

Condicions:

a. Fixar normativament per a la clau 22c uns usos més restrictius que els
actuals (PTPCC sòls protecció especial) de forma que es garanteixi
realment la conservació dels hàbitats d’interès per la qual aquesta clau
s’ha creat.
b. Incloure en la clau urbanística 22c només aquells hàbitats i zones que
realment tenen un interès de conservació alt (veure figures 3 i 4). Això
passa per:
• Incloure en aquesta clau la vegetació gipsícola existent al est de
la casa de les Vinyes. La delimitació d’aquesta es pot fer a
escala detallada de forma que no s’incloguin altres hàbitats
(veure figura 5).
• Incloure la vegetació del Torrent del Boter i la Rasa de la
Boixeda (excloent, si es vol, els seus afluents).
• Excloure de la clau 22c tots els camps de cereals del sud i l’est
del poble de Copons. Si es volen limitar els usos en aquests
sòls es poden classificar dins la clau 21.

Efrem Batriu Vila
Tècnic Biòleg
Signat electrònicament
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Informe sobre l’abast pel que fa al vector aire

1. Diagnosi de la qualitat de l’aire
L’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal es troba a la zona de qualitat de l’aire
5 (Catalunya Central).
La normativa vigent aplicable per a dur a terme l’avaluació de la qualitat de l’aire és la
següent:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/valo
rs_legislats_de_la_qualitat_de_laire/

1.1. Avaluació de la qualitat de l’aire
L’avaluació de la qualitat de l'aire de l’àrea on s’ubica el Pla d’ordenació urbanística
municipal (Copons) es realitza amb les dades de les estacions que disposa la Xarxa
de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), durant
els darrers 5 anys (2013 – 2017), dins la Zona de Qualitat de l’Aire de Catalunya
Central (ZQA 5) a la qual pertany el municipi, i també amb els resultats de la
modelització de la qualitat de l’aire, on es tenen en compte les emissions, les dades
de qualitat de l’aire, la meteorologia de la zona, el relleu, la química atmosfèrica i
d’altres paràmetres complementaris d’influència.
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Mapa per a l’avaluació de la qualitat de l’aire per municipis en el medi atmosfèric
(unitats en µg/m3) – Contaminant NO2:

Elaborat com a mitjana ponderada per municipis dels mapes de diagnosi de la mitjana anual de NO2
dels darrers anys disponibles (2013-2016)

Mapa per a l’avaluació de la qualitat de l’aire per municipis en el medi atmosfèric
(unitats en µg/m3) – Contaminant PM10:

Elaborat com a mitjana ponderada per municipis dels mapes de diagnosi de la mitjana anual de PM10
dels darrers anys disponibles (2013-2016)
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Capacitat del medi receptor per contaminant:

Municipi
Copons
Cd
Alta

ZQA
5
As
Alta

NO2
Alta
Pb
Alta

Capacitat del medi
PM10
PM2,5
Alta
Moderada
H2S
Cl2
Alta
Alta

benzo(a)piré
Alta
HCl
Alta

Benzè
Alta
SO2
Alta

Atenent als valors d’immissió obtinguts i comparant amb tots els valors legislats per
cada contaminant, la capacitat del medi al municipi de Copons és alta per l’NO2 i
moderada per les PM10.
Per a la resta de contaminants atmosfèrics, l’avaluació de la qualitat de l’aire s’ha
realitzat tenint en compte els valors límit que la normativa actual regula per a cadascun
dels contaminants, i la capacitat del medi és alta en tots casos.
2. Impacte sobre la qualitat de l’aire
L’estudi sobre l’impacte en l’aire ha de contenir:
2.1.

Fase de construcció

Si el Pla implica execució obres:
Pel que fa a la incidència en emissió de partícules que pot tenir l’execució d’obres,
degut als moviments de terres i a la circulació de vehicles i maquinària, les empreses
que executen les obres han d’especificar les mesures a implantar per reduir-ne
l’impacte en la qualitat de l’aire com per exemple:
a) Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon
estat.
b) Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per
l’interior del recinte de l’obra a 20 km/h.
c) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària
per minimitzar la formació de possibles núvols de pols.
d) Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i
camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
e) Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes.
f) Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la
maquinària i els vehicles de transport.
g) Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades
a sotavent respecte del vent dominant.
h) Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles
paravents, murs de contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de
materials pulverulents.
i) Emmagatzemar els materials fins en sitges.
j) Adequar l’alçada dels apilatges perquè no superi l’alçada dels sistemes físics
instal·lats.
k) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada
de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o
manipulació de materials pulverulents amb camions o maquinària en
apilaments, tolves i similars.
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Ni
Alta
CO
Alta

l)

Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material
pulverulent com ara tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores,
elevadors de materials i punts de transferència.
m) El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram
comprés entre l’obra i la xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.
n) El responsable de fer el seguiment de la implantació d’aquestes mesures és la
direcció facultativa de les obres.
Si es tracta d’obres sotmeses a Declaració d’impacte ambiental, la comissió de
seguiment definida a la Declaració d’impacte ambiental mateixa ha d’estar informada
sobre l’estat d’implantació d’aquestes mesures.
2.2.

Fase d’explotació

Per tal de minimitzar l’impacte sobre la qualitat de l’aire, el projecte ha d’integrar les
polítiques de desenvolupament urbà amb les polítiques de mobilitat de manera que es
minimitzin els desplaçaments habituals i la mobilitat obligada, ajudant a incorporar
mesures que afavoreixin la utilització del transport públic i dels mitjans de transport
amb menor impacte ambiental i també ajudin a disminuir l’ús de mitjans de transport
individual motoritzat en els desplaçaments de mobilitat obligada.

Cap de la Secció d’Immissions

Cap del Servei de Vigilància
i Control de l’Aire

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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Identificació de l’expedient
Informe sobre la consulta per a l’emissió d’informe sectorial sobre el POUM de Copons,
Anoia.
Antecedents
El 23 de març de 2019, els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de
Territori i Sostenibilitat, remeten la sol·licitud de l’Ajuntament de Copons, en relació a l’article
85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
La documentació adjunta està disponible a l’enllaç següent:
http://dtes.gencat.cat/notificacions/AppJava/mostrarTramitsExpedient.do?reqCode=mostrarE
xpedient&expedientId=277171.
El 2 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Copons, transmet a l’Agència Catalana de l’Aigua
una sol·licitud d’esmena de l’informe emès el 26 d’abril de 2019 i número de document
6574652. El present informe recull l’esmena sol·licitada, que recau en modificar allà on diu
“Avanç del POUM de Copons”, per POUM de Copons. Així mateix, al tractar-se d’un informe
POUM i no d’Avanç, es modifica el contingut del mateix.
Objecte
L’objecte del present informe es avaluar el POUM de Copons respecte el vector aigua,
atenent a al domini públic hidràulic, l’abastament, el sanejament, la inundabilitat i afeccions
mediambientals.

Situació
Copons és un municipi pertanyent a la comarca de l’Anoia amb una superfície de 21,53 km2.
El terme municipal limita al nord amb Veciana, Rubió a l’est, Jorba al sud i Sant Guim de
Freixenet a l’oest. El terme compren la vila de Copons, l’agregat la Roquera i les caseries de
Sant Pere de Copons o Comalats, al nord-est del terme, i Viladases, a la banda de ponent.
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Figura 1. Situació del terme municipal.

El planejament vigent al municipi de Copons són les Normes Subsidiàries de planejament,
aprovades definitivament i publicades al DOGC el 9 de setembre del 1996. Aquestes normes
no regulen de forma adequada les qualificacions en SNU i preveuen un creixement
urbanístic desmesurat.
Els objectius del POUM de Copons són:












Adaptar el planejament urbanístic al nou marc legislatiu vigent a Catalunya.
Preservar un entorn de qualitat.
Revertir l’envelliment de la població.
Dinamitzar l’economia i fomentar el desenvolupament de noves activitats.
Mantenir la tipologia residencial.
Mantenir i revaloritzar el patrimoni.
Fomentar la millora dels equipaments i serveis.
Dimensionar els creixements residencials.
Establir diferents escenaris PEU:
o Parc agrari.
o Pla del Camp.
o Circ de les Feixes.
o Façana de ponent.
Creació del catàleg de masies i cases rurals.

El POUM escull l’alternativa 1 de les tres alternatives d’ordenació presentades. De forma
sintètica, l’alternativa escollida es resum en els punts següents:
Sòl urbà consolidat, no consolidat i urbanitzable:


Proposa pel nucli de Copons, fer compatible el creixement residencial estimat amb la
mínima ocupació de sòl lliure. Per això es preveu que es poden utilitzar i transformar
un nombre important d’edificis que ara estan buits per les dificultats a ser habitables.
I també definir petites unitats per a la construcció de nou habitatge, ja sigui en zones
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de construcció i gestió directe, com a les àrees: l’Escorxador, zona industrial, del
Castell, Cal Reiet i l’era, naus del Sols-carrer. També es redueix al mínim necessari
el límit de la zona industrial, cenyint-lo a l’àmbit de la zona consolidada actualment.


Pel nucli de Sant Pere de Copons, es proposa ser més restrictiu pel que fa a la
construcció de nous habitatges prevists en a modificació que es va fer de les Normes
Subsidiàries de l’any 2007. Es preveu reduir l’àmbit de sòl urbà actual a l’estrictament
consolidat per les edificacions.



Pel nucli de la Roquera, la proposta reforçarà els camins per a la consolidació del
patrimoni construït i mantenir les mateixes característiques de les Normes
subsidiàries actuals. Es limita la proposta de reconeixement de les edificacions
actuals, descartant nous habitatges.

Sector PAU-1. L’Escorxador. Polígon d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat
(SUNC). Zona sud del municipi:

Figura 2. Situació del PAU-1 Escorxador dins del terme municipal de Copons. Extret de la
memòria del POUM.
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Figura 3. Descripció gràfica del PAU-1 Escorxador. Extret de la memòria del POUM.
Els usos previstos en aquest sector són de clau 1, zona de conservació del Casc Antic (1a.
Edificació en casc antic de conservació, 1b. Casc antic de conservació, jardí no edificable) i
VP, Sistema Urbanístic d’espais lliures. Com es pot veure a la figura, una part del PAU resta
afectada per zona inundable i per la zona de flux preferent. La compatibilitat dels usos
previstos amb el sistema hidràulic es valora en l’apartat Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.
Està previst en el desenvolupament del POUM, que aquest polígon adopti xarxa separativa
d’aigües residuals i pluvials. En cas que no sigui possible la construcció de col·lectors de
pluvials, caldrà preveure la construcció de sistemes anti-DSU previs a la connexió al
clavegueram unitari.
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Sector PAU-2. Zona Industrial. Polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat (SUC).
Zona sud del municipi:

Figura 4. Situació del PAU-2 Zona Industrial. Extret de la memòria del POUM.

Figura 5. Descripció gràfica del PAU-2 Zona industrial. Extret de la memòria del POUM.
Els usos previstos en aquest sector són de TA, Sistema de Serveis Tècnics i
Mediambientals, XV, Xarxa viària, EQ, Equipaments en sòl no urbanitzable, 3, zona
d’implantació industrial.
Com es pot veure a la figura, una part del PAU resta afectada per zona inundable i per la
zona de flux preferent. La compatibilitat dels usos previstos amb el sistema hidràulic es
valora en l’apartat Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.
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Està previst en el desenvolupament del POUM, que aquest polígon adopti xarxa separativa
d’aigües residuals i pluvials. En cas que no sigui possible la construcció de col·lectors de
pluvials, caldrà preveure la construcció de sistemes anti-DSU previs a la connexió al
clavegueram unitari.

Sector PMU-1. El Castell. Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC).

Figura 6. Situació del PMU-1. El Castell. Extret de la memòria del POUM.

Figura 7. Descripció gràfica del PMU-1 El Castell. Extret de la memòria del POUM.

Els usos previstos en aquest sector són de VP, Sistema Urbanístics d’espais lliures, XV,
Xarxa viària, i, 2, zona casc antic.
Està previst en el desenvolupament del POUM, que aquest polígon adopti xarxa separativa
d’aigües residuals i pluvials. En cas que no sigui possible la construcció de col·lectors de
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pluvials, caldrà preveure la construcció de sistemes anti-DSU previs a la connexió al
clavegueram unitari.
Sector PMU-2. Cal Reiet i l’era. Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC).

Figura 8. Situació del PMU-2. Cal Reiet i l’era. Extret de la memòria del POUM.

Figura 9. Descripció gràfica del PMU-2 Cal Reiet i l’era. Extret de la memòria del POUM.
Els usos previstos en aquest sector són de XV, Xarxa viària, VP, Sistema urbanístic d’espais
lliures, i, 2, zona de casc antic (2a. Edificació en casc antic, 2b. Jardí no edificable).
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Com es pot veure a la figura, una part del PMU resta afectada per zona inundable i per la
zona de flux preferent. La compatibilitat dels usos previstos amb el sistema hidràulic es
valora en l’apartat Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.
Està previst en el desenvolupament del POUM, que aquest polígon adopti xarxa separativa
d’aigües residuals i pluvials. En cas que no sigui possible la construcció de col·lectors de
pluvials, caldrà preveure la construcció de sistemes anti-DSU previs a la connexió al
clavegueram unitari.

Sector PMU-3. Naus del Sols-carrer. Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat
(SUNC).

Figura 10. Situació del PMU-3. Naus del Sols-carrer. Extret de la memòria del POUM.

Figura 11. Descripció gràfica del PMU-3 Naus del Sols-carrer. Extret de la memòria del
POUM.
Els usos previstos en aquest sector són de XV, Xarxa viària, VP, Sistema urbanístic d’espais
lliures, i, 2, zona de casc antic (2a. Edificació en casc antic, 2b. Jardí no edificable).
Com es pot veure a la figura, una part del PMU resta afectada per zona inundable i per la
zona de flux preferent. La compatibilitat dels usos previstos amb el sistema hidràulic es
valora en l’apartat Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.
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Està previst en el desenvolupament del POUM, que aquest polígon adopti xarxa separativa
d’aigües residuals i pluvials. En cas que no sigui possible la construcció de col·lectors de
pluvials, caldrà preveure la construcció de sistemes anti-DSU previs a la connexió al
clavegueram unitari.

Pel que fa al Sòl no urbanitzable, el POUM preveu:
Sector PEU-1. Parc Agrari. Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable.


Protegir la zona d’horts actual situats al voltant del nucli urbà per mantenir aquest
espai agrari de regadiu, en conjunt amb els canals de reg, les basses i els antics
molins. PEU-1. Parc Agrari.

Figura 12. Descripció gràfica del PEU-1 Parc agrari. Extret de la memòria del POUM.
Com es pot veure a la figura, una part del PEU resta afectada per zona inundable i per la
zona de flux preferent. La compatibilitat dels usos previstos amb el sistema hidràulic es
valora en l’apartat Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.
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Sector PEU-2. Pla del Camp. Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable.


Desenvolupament d’activitats a l’aire lliure i conservar el valor natural i paisatgístic de
la zona sud del municipi. PEU-2, Pla del Camp.

Figura 13. Descripció gràfica del PEU-2 Pla del Camp. Extret de la memòria del POUM.
Codificació dels usos de la zona: 22, sòl de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o
paisatgístic, 23, sòl de protecció preventiva, TA, Sistemes de Serveis Tècnics i
Mediambientals. Com es pot veure a la figura, una part del PEU resta afectada per zona
inundable i per la zona de flux preferent. La compatibilitat dels usos previstos amb el sistema
hidràulic es valora en l’apartat Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat
Sector PEU-3. Circ de les Feixes-Tot Circ. Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable.


Mantenir el desenvolupament del PEU en execució “Pla especial activitat de circ a
Les Feixes-Tot Circ”, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central en data 4 de febrer de 2009 i publicat al DOGC el 22 d’abril
de 2009. PEU-3 Circ de les Feixes, situat al Pla de Simeó.
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Figura 14. Descripció gràfica del PEU-3 Circ de les Feixes. Extret de la memòria del POUM.
Sector PEU-4. Façana de Ponent. Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable.


Incrementar la relació del nucli de Copons amb les lleres de la riera de Veciana
mitjançant la consolidació de recorreguts a peu o en bicicleta.

Figura 15. Descripció gràfica del PEU-4, Façana de Ponent. Extret de la memòria del
POUM.

Pàgina 11 de 24

Com es pot veure a la figura, una part del PEU resta afectada per zona inundable i per la
zona de flux preferent. La compatibilitat dels usos previstos amb el sistema hidràulic es
valora en l’apartat Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.

Marc legal
Aquest informe s’emet d’acord amb la sol·licitud efectuada pel Departament de Territori i
Sostenibilitat, en compliment de l’article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l’article 19 de
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i de l’article 15 de la Llei catalana
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en el marc legal establert
en els articles 106 i 115 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
L’article 106 regula el contingut de l’avanç de l’instrument de planejament i, el 115, el
procediment de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics. En concret, l’apartat (d) de
l’article 106 regula la necessitat de presentar un informe ambiental preliminar en els casos
en què l’instrument de planejament estigui sotmès a avaluació ambiental, per tal que l’òrgan
ambiental pugui determinar l’amplitud, el nivell de detall i el grau d’especificació de l’informe
de sostenibilitat ambiental.
Cal tenir en compte el marc legal europeu establert per la Directiva Marc de l'Aigua
(2000/60/CE) (DOCE, 2000) (en endavant, DMA) transposada a l'ordenament jurídic estatal,
en el text refós de la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol, mitjançant l'article 129 de la Llei
62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE
núm. 313, de 31 de desembre de 2003). Aquesta normativa estableix un marc d'actuació
comú en la gestió de l'aigua a tots els Estats membres de la Unió Europea. L'aigua deixa de
ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element bàsic dels
ecosistemes hídrics, i part fonamental per al sosteniment d'una bona qualitat ambiental que,
alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa, els aspectes biològics, i també els
hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb
els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants
tòxics i persistents (alguns, de nova inclusió). La DMA proposa la regulació de l'ús de l'aigua
i dels espais associats a partir de la capacitat que aquests tenen per suportar diferents tipus
de pressions i impactes. D'aquesta manera, es pretén promoure i garantir l'explotació i ús
del medi de manera responsable, racional i sostenible.
Segons el document redactat dins del marc d'aplicació de la Directiva Marc, no hi ha dades
sobre el nivell d'Estat Ecològic definit a la massa d'aigua de la riera de Veciana i la riera de
Sant Pere. Tot i així, s'hauran d'adoptar mesures per mantenir/millorar aquest nivell i, a més,
caldrà realitzar actuacions que vagin encaminades a obtenir el bon Estat Ecològic.
Domini públic hidràulic, zona de policia i zona de servitud.
El terme de Copons es troba travessat per varies rases i uns quants torrents que
desemboquen als dos cursos principals que travessen el terme, la riera Gran (o de Veciana)
i la riera de Sant Pere. La banda de llevant del nucli urbà es troben les rases de Bel, la del
Castellà i la dels Ponts; a la banda de ponent, les rases de la Boixeda o el torrent Boter.
Tal com les defineix l’article 5 del TRLA, les lleres de domini privat són aquelles per on hi
discorre ocasionalment aigua de pluja i, des del seu origen, travessen només finques
particulars. Pel que fa a les obres i actuacions que s’autoritzen en aquestes lleres, s’aplicarà
el que s’estableix a l’article 5 del TRLA.
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L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lleres
públiques, i estableix que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes
a:
a) una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH.
b) una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats
que s’hi desenvolupin
La zona de servitud té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH, i ha de quedar lliure
de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol
actuació en zona de servitud estarà sotmesa al que s’especifica a l’article 7.2 del RDPH. La
plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA.
Per realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l’autorització de l’ACA, a no
ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures d’ordenament urbanístic o
plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats per l’ACA i s’hagin recollit les
previsions formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es
regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.
En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic
caldrà que tinguin l’autorització expressa d’aquest Organisme, fora dels casos en què
l’informe exclogui expressament aquesta necessitat.
Els articles 67 a 77 de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca
fluvial a Catalunya (PGDCFEC), aprovades per Decret 1/2017, de 3 de gener, estableixen
un seguit de criteris pel desenvolupament d’activitats dins de la zona de flux preferent i
l’execució d’obres en zona de domini públic hidràulic o en zona de policia de lleres, àmbits
en que l’ACA té competències.
Aquestes disposicions són complementàries de la regulació continguda en els articles 9 bis,
ter i quàter, 14 bis i 126 del Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH), que estableixen
una regulació per a noves instal·lacions o activitats situades en zona de flux preferent o en
zona inundable, així com criteris específics de disseny i conservació d’obres de protecció,
modificacions de lleres i obres de pas.
La zona de flux preferent (ZFP) és aquella zona constituïda per la unió de la zona o zones
de la via d’intens desguàs (on es concentra preferent el flux) i la zona que per l’avinguda de
100 anys de període de retorn es puguin produir greus danys sobre les persones i bens.
Es considera que poden produir greus danys sobre les persones i els béns quan les
condicions hidràuliques durant l'avinguda satisfacin un o més dels següents criteris:
a) Que el calat superior a 1 m.
b) Que la velocitat sigui superior a 1 m/s.
c) Que el producte de les dues variables sigui superior a 0,5 m 2/s.
La via d'intens desguàs és la zona per la qual passaria l'avinguda de 100 anys de període de
retorn sense produir una sobreelevació més gran que 0,3 m, respecte a la cota de la làmina
d'aigua que es produiria amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana
d'inundació existent. La sobreelevació anterior podrà, a criteri de l'organisme de conca,
reduir fins a 0,1 m quan l'increment de la inundació pugui produir greus perjudicis o
augmentar-se fins a 0,5 m en zones rurals o quan l'increment de la inundació produeixi
danys reduïts.
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Els càlculs hidrològics i hidràulics es faran d’acord amb el que estableix el document tècnic
“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”,
aprovat per l’ACA.
Les activitats compatibles amb les zones de flux preferent o zona inundable es detallen en la
taula següent:
Zona de Flux Preferent

Usos

Sòl Urbanitzat

Sòl Rural

No

No

No

No

S'evitarà,
excepte si no hi
ha ubicació
alternativa i
dissenyats amb
condicionants de
seguretat

Noves
edificacions per
usos
residencials

No

Sí, amb
condicionants de
seguretat i la part
destinada a
habitatge del
edifici a una cota
tal que no es
vegi afectada
per l'avinguda de
T = 500 anys

Reste de casos

No

Si amb
Si amb
condicionants de condicionants de
seguretat
seguretat

Centres escolars o sanitaris, residències de
gent gran o persones amb discapacitat,
centres esportius, centres penitenciaris,
parcs de bombers, instal·lacions protecció
Civil
Grans superfícies comercials on puguin
donar-se grans aglomeracions de població

Edificacions, obres de
reparació, rehabilitació o
canvis d'ús, garatges
subterranis, soterranis i
aparcaments en
superfície, i altres
edificacions sota rasant

Zona Inundable

Sòl Rural

Instal·lacions que manegen productes que
puguin resultar perjudicials per a la salut
humana i l'entorn com gasolineres,
depuradores industrials, magatzems de
residus, instal·lacions elèctriques de mitja i
alta tensió

No

Sòl Urbanitzat

Si amb
condicionants de
seguretat i la part
destina a
vivenda del
edifica a una
cota tal que no
sigui afectada
per la avinguda
de 500 anys

Si amb
condicionants de
seguretat

No

Acampades, zones d'allotjament i edificis vinculats alsNo
càmpings
Tant sol si no
existeix una
ubicació
alternativa o son
Depuradores d'aigües residuals urbanes.
sistemes de
depuració
compatibles amb Aquestes
activitats no se
la inundació
solen donar en
Hivernacles, tancaments i tanques no
sòls urbanitzats,
permeables, provisions de materials,
d'existir hauran
No
emmagatzematge de residus i altres segons
garantir-se,
arts. 9 bis i ss. RDPH
almenys, els
Reblerts que modifiquin la capacitat de
condicionants de
No
desguàs excepte els associats a actuacions
seguretat
contemplades en l'art. 126 ter del RDPH
pertinents
Granges i vivers d'animals inclosos en el
Registre d'explotacions ramaderes

Infraestructures lineals paral·leles a la llera

Si, s'hauran de
considerar , en la
mesura de lo
possible, els
condicionats de
seguretat de
l'article 14 bis 1
/( sòl rural)

Podrà permetre
tenint en compte,
a la mesura del
possible,
condicionats de
seguretat

S'evitarà,
excepte si no hi
ha ubicació
alternativa i
dissenyats amb
condicionants de
seguretat

Si

No
Si no existeix
una altra
alternativa viable
de traça o
disenyat per
minimitzar el risc

Infraestructures de sanejament, proveïment i
altres canalitzacions subterrànies; obres de
conservació, millora i protecció
d'infraestructures ja existents
Edificacions us agrícola amb un màxim de
40 m2 i obres associats al aprofitament
d'aigues segons arts 9 i ss del RDPH.

Podrà permetre
tenint en compte,
a la mesura del
possible,
condicionats de
seguretat

Si

Si

Si
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Abastament d’aigua
Segons consta a la documentació adjunta a la redacció del POUM, l’abastament d’aigua
potable de Copons, el realitza la companyia gestora Aigua de Rigat, SA. Les infraestructures
associades a la xarxa d’aigua potable són:
 Fonts de subministrament: (1) el pou municipal de la mina de la Bona Mossa i (2) l’aigua
procedent del dipòsit “la Clau” (Situat a Prats de Rei), aigua del qual la companyia
gestora de les aigües del municipi (Aigua Rigat, SA) compra en alta al Consell comarcal
de l’Anoia.
 Dipòsits: el municipi disposa de tres dipòsits i un quart al terme municipal de Prats de Rei:
o Dipòsit 1. Part alta de Copons. 600 m3 de capacitat.
o Dipòsit 2. Proper a St. Pere de Copons. 100 m3 de capacitat.
o Dipòsit 3. Proper font La Clau. 200 m3 de capacitat.
 Bombaments:
o el de la mina de la Bona Mossa.
o el bombament entre dos dels dipòsits d’emmagatzematge i distribució.
Segons la previsió de creixement, els consums associats i el recurs disponible, la memòria
del POUM de Copons fa les següents observacions:
“Pel que fa a la previsió de reserva d’aigua potable. Respecte al nucli de Copons l’estudi fa
previsions de consum d’aigua actualment (62’18 m3/dia), i seguint les previsions d’augment
de població i d’activitats industrials al 100% previst en les Normes Subsidiàries de 1996, la
previsió de consums d’aigua potable és quantifica en 258 m3/dia. Deixant les reserves
d’aigua en les situació més extrema pel que fa demanda en 2’7 dies. Quantitat que es valora
com a acceptable per redactor del pla director”.
El Pla Director planeja 8 accions de millora prioritzades i valorades:

S’informa que les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures
d’abastament (o bé l’ampliació de les ja existents) correspondran als propietaris afectats per
les noves actuacions urbanístiques.
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En el cas que hi hagi aprofitaments d’aigua procedents de pous o de lleres públiques, es
recorda que hauran de regularitzar la situació davant l’Organisme de Conca (en cas de no
disposar de Resolució). En qualsevol cas, s’estarà al que estableix el RDPH, tenint en
compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de 20
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües.
Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de
nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, caldrà
que aquests projectes compleixin el que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de
la Diputació de Barcelona (www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf). L’aplicació
d’aquesta ordenança permet assegurar que tots els edificis, tant públics com privats,
disposen de mecanismes d'estalvi d’aigua a les dutxes, aixetes i cisternes; i de comptadors i
reguladors de pressió per a cadascun dels habitatges, locals i usos diferents. L’Ordenança
exigeix també la necessitat d’incorporar un o més sistemes de reutilització d’aigua als
edificis (reutilització d'aigües grises, d'aigua de pluja, d'aigua sobrant de piscines...), en
funció de la seva tipologia (unifamiliar, plurifamiliar, hotels, oficines...). L’ACA recomana, a
més, que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de clavegueram
utilitzin preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la potable (aigua regenerada,
subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de prescripcions tècniques municipals.
Aquesta Agencia ha pogut comprovar que existeix un expedient de concessió a nom de
l’ajuntament de Copons (CC2002000316) per tres sol·licituds d’aprofitament d’aigües
subterrànies, en concret per un volum de 30.200 L/dia del pou I destinats a abastament,
3.000 L/d del pou II destinats a reg de jardí i per unes piscines i per últim 40.000 L/d de la
mina per a abastament. Es va atorgar la concessió supeditant la vigència d’aquesta a la
concessió sol·licitada en el nº d’expedient CC2002000394. Atenent les necessitats
justificades, es va procedir a l’atorgament de 27.000 m3/any, a repartir entre les tres
captacions.
Tenint en compte els consums associats al municipi i a les previsions de consum, les fonts
d’abastament i el fet que Aigua de Rigat adquireixi aigua del Consell Comarcal de l’Anoia,
és de preveure que no hi ha d’haver problemes de subministrament d’aigua potable.
Sanejament
Segons la documentació presentada, les aigües residuals del nucli urbà s’aboquen
directament a la llera de la riera de Veciana, en dos punts, un a l’alçada del carrer Ramon
Morera i un altre la final del carrer Vilanova. S’ha realitzat una diagnosi del sistema de
sanejament, recollida en el Pla Director del clavegueram de Copons.
Actualment la xarxa operativa del municipi de Copons és:






1’4 km de xarxa total ( 1’00 km és unitària i 0’4 km és de pluvials),
32 embornals,
2 sobreeixidors,
2 sortides de pluvials,
1 estació de bombament.
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De la diagnosi realitzada es desprèn que s’ha fet un pressupost per resoldre els problemes
de sanejament del municipi:
 Per resoldre el problemes sorgit i descrits en la diagnosi, calen: 134.520’50 €
 El pressupost previst per a renovar la xarxa, és de: 874.154’61 €
El Pla Director ha previst un seguit de propostes per a millorar la xarxa de clavegueram
actual i propostes a nivell de gestió. Les propostes de millora s’exemplifiquen a continuació:
 Construcció dels col·lectors en alta per eliminar els abocaments d’aigües residuals.
 Augment de la capacitat hidràulica del col·lector de la Plaça Ramón Godó.
 Nou eix pluvial a la Carretera de Veciana.
 Definició de la xarxa del Carrer Veciana.
 Nou Dipòsit anti-DSS al Carrer Veciana.
Pel que fa a la renovació de la xarxa de sanejament caldrà realitzar una xarxa separativa,
diferenciant aigües residuals i pluvials. La part estrictament residual, caldrà adequar-la amb
pous de registre per poder fer reparacions i manteniment, assegurant el diàmetre lliure de la
canonada per evitar, en la mesura del possible, desbordaments.
Pel que fa als nuclis disseminats, la Roquera queda connectat amb el nucli de Copons. Sant
Pere de Copons presenta una xarxa amb una estació de bombament biotrit que condueix les
aigües fins al torrent de Floranca. Viladases no presenta xarxa de clavegueram.
El Programa de Sanejament d’aigües Residuals Urbanes (PSARU-2005) contemplava a
l’escenari 2009-2014 la previsió per a la construcció de l’EDAR i els col·lectors de Copons
(Id. 10310) per un import de 381.500 euros. Però a l’actualització del 2010 es va retirar
aquesta previsió. Actualment està previst per l’escenari 2022-2027, tal i com es recull en
l’Annex V del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya, consultable a la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Tots els problemes de sanejament es preveu que quedin resolts amb la connexió a la xarxa
de sanejament en alta i la posterior construcció de la depuradora al sud del municipi, en
zona planera prop del camp de futbol, metres aigües avall de l’aiguabarreig de la riera Gran i
la riera de Sant Pere. La nova depuradora prevista és de tipus biològica, i ha d’oferir
tractament a la totalitat de les aigües residuals generades al nucli de Copons, la Roquera i
Sant Pere de Copons.
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Figura 16. Emplaçament previst per la futura EDAR.
El Pla Director del clavegueram de Copons fa esment a l’anàlisi de la infraestructura actual
de sanejament, i es fa un pressupost per adequar la xarxa de sanejament. No es fa
justificació del grau de suficiència d’aquesta envers el nou creixement planificat. Les
previsions d’actuació es resumeixen en la connexió a xarxa de sanejament en alta i en la
construcció d’una depuradora. Cal que es defineixi com es resoldrà la depuració d’aquestes
aigües, i de com i on es retornaran al medi. Caldrà justificar que el retorn de pluvials no
originarà afeccions a tercers (podent ser necessari disposar de basses de laminació).
Tant si el tipus de sòl és urbanitzable, com si és sòl urbà no consolidat, les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures de sanejament (o bé l’ampliació de les
ja existents) corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística.
D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb caràcter general,
l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de
contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic,
excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.
Els nous desenvolupaments urbanístics tenen un impacte sobre el grau de saturació de les
plantes depuradores, que sovint han estat dissenyades amb una reserva de capacitat que ja
ha estat superada. Algunes d’aquestes EDARs ja han estat ampliades. En d’altres,
l’ampliació i/o adequació està prevista al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals
Urbanes 2005 (en endavant, PSARU 2005, publicat en el DOGC núm. 4679, el 19.7.2006).
En qualsevol cas, però, la normativa urbanística relativa a les obres bàsiques d’urbanització
estableix que, tant per als polígons industrials com per als residencials, les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures de sanejament o ampliacions de les ja
existents (col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre i/o submarí) corresponen als propietaris
afectats per la nova actuació urbanística.
Tenint en compte la situació actual de la xarxa de sanejament i les mesures previstes, es
considera necessari la seva aplicació per poder reduir l’afecció mediambiental i poder tractar
les aigües residuals generades en el municipi.
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Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat.
Cal que l’Ajuntament adeqüi la compatibilitat del creixement urbanístic amb la potencial
inundabilitat del municipi, atenent al que disposa els articles 9 i 14 del RDPH. En aquest
sentit, l’abril de 2018, l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, va realitzar un estudi
d’inundabilitat del municipi de Copons, el qual conclou que les zones inundables de la
població recauen en les rieres de Sant Pere i de Veciana, les quals conflueixen al sud del
nucli de Copons, i pels períodes de retorn T=100 anys i T=500 anys. Aquesta zonificació
s’hauran de tenir en compte a l’hora de delimitar els nous creixements del municipi.
En el plànol següent, extret de l’estudi redactat per l’Institut Geològic i Cartogràfic de
Catalunya, es pot veure els límits inundables, segons el PEF del Baix Llobregat:

Figura 17. PEF del Baix Llobregat.
En base a les dades associades al PEF del Baix Llobregat, a la delimitació de les
subconques de les rieres de Sant Pere i riera de Veciana i a les directrius de la Guia Tècnica
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editada per l’ACA,
es determina els cabals associats als períodes de retorn de la màxima crescuda ordinària,
de 100 anys i 500 anys. Amb el model d’elevació del terreny, es determinen les zones
potencialment inundables, tal i com es pot veure en les figures següents:
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Figura 18. Delimitació de les zones inundables.
Com es pot veure en la figura 18 i en les figures descriptives dels PAU, PMU i PEU, hi ha
zones, tant en sòl urbà com no urbana, afectades per possible inundabilitat i zona de flux
preferent. En aquest sentit, per valorar la compatibilitat dels plans urbanístics previstos amb
el dictamina el RDPH, es delimita el calat associat als períodes de retorn de 100 i 500 anys:
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Figura 19. Delimitació del calats de les zones inundables. Extret de la memòria redactada
per l’ICGC.
En base al calat superior a 1 m de les capes d’inundació per període de retorn de 100 anys,
Q100 es pot definir la zona de flux preferent.
Tenint en compte la delimitació de les zones inundables, de la zona de flux preferent i, en
base allò que recull l’article 9 i 14 del RDPH, es valora la compatibilitat dels plans urbanístics
previstos amb la zona d’ubicació:


PAU-1. Escorxador. Sòl urbà no consolidat. Parcialment dins de zona inundable i
zona de flux preferent. Ús compatible amb el que determina el RDPH, atès que la
zona de flux preferent i la zona inundable no afecta a cap edificació, només la zona
codificada com espais lliures (VP). En aquest sentit, caldrà realitzar una declaració
responsable sobre el risc d'inundació a què està sotmesa aquesta zona, tenir en
consideració les mesures de protecció civil aplicables al cas, i, traslladar aquesta
informació als possibles afectats, amb independència de les mesures
complementàries que estimi oportú adoptar per a la seva protecció. Caldrà incloure a
l’articulat de la fitxa del PAU la possibilitat d’inundació i si es contemplen mesures de
protecció front la possible inundabilitat, preveure els costos associats.



PAU-2. Zona industrial. Sòl urbà consolidat. És una zona industrial consolidada i
amb possibilitat d’expansió. Resta afectada per la zonificació d’inundabilitat. Atenent
als usos previstos en l’article 14bis del RDPH, es considera compatible els usos
previstos si es compleix:
o Per la part construïda, redactar una declaració responsable sobre el risc
d'inundació a què està sotmesa aquesta zona, tenir en consideració les
mesures de protecció civil aplicables al cas, i, traslladar aquesta informació
als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries
que estimi oportú adoptar per a la seva protecció.
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o Per la part amb possibilitat de construcció, caldrà edificar amb el
condicionants de seguretat que estableix l’article 14bis 1 del RDPH. Caldrà
incloure a l’articulat de la fitxa del PAU la possibilitat d’inundació de la zona.


PMU-2. Cal Relet i l’era. Sòl urbà no consolidat. Es preveu la construcció
d’habitatges amb jardí posterior, a façana amb la riera de Veciana. La part amb
possibilitat de patir inundació resta en la part no edificada, pel que es considera
compatible amb el RDPH, sempre i quan la possible tanca que limiti la finca resti fora
de la zona de flux preferent. Caldrà incloure a l’articulat de la fitxa del PMU la
possibilitat d’inundació parcial de la zona.



PMU-3. Naus del Sols-carrer. Sòl urbà no consolidat. Es preveu la construcció
d’habitatges amb jardí allà on actualment hi ha naus. La part amb possibilitat de patir
inundació resta en la part no edificada. La zona de flux preferent afecta a la part
destinada a jardí. L’article 14 bis 2 permet la construcció d’edificis sempre i quan, en
la mesura del possible, es realitzin tenint en compte els condicionants de seguretat
contemplats en l’article 14 bis 1. En aquest sentit es considera compatible amb el
RDPH, sempre i quan la possible tanca que limiti la finca resti fora de la zona de flux
preferent. Caldrà incloure a l’articulat de la fitxa del PMU la possibilitat d’inundació
parcial de la zona.



PEU-1. Parc Agrari. Sòl no urbanitzable. Es preveu el manteniment el valora
agrícola i paisatgístic de l’entorn. No es previst cap construcció. La zona inundable i
de flux preferent es limita a la part sud de la zona. Compatible amb el RDPH.



PEU-2. Pla del Camp. Sòl no urbanitzable. Situat aigües avall de la zona de
confluència entre la riera de Veciana i la riera de Sant Pere. Pràcticament tota la
superfície del Pla resta en zona inundable i zona de flux preferent. Es pretén
desenvolupar activitats de lleure, com ara càmping, aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda. També es preveu la construcció de la depuradora
d’aigües residuals.
o No s’especifica la situació de la part d’acampada. Tanmateix, atenent a la
zona inundable i al flux preferent, no es considera compatible amb el
RDPH la pràctica d’acampada, si no se situa fora de la zona inundable, la
qual es limita al quadrant nord-oest del Pla.
o Pel que fa a la depuradora d’aigües resdiuals, el seu emplaçament sobre
plànol és en zona inundable. Caldrà cercar un altre emplaçament, atenent al
que dictamina l’article 14 bis 1. Si no hi ha cap possibilitat de construcció en
un altre emplaçament, caldrà adaptar la seva edificació amb condicionants de
seguretat vers possibles episodis d’inundació.
o Pel que fa al camp de futbol existent, aquest resta totalment dins de la zona
inundable i parcialment en zona de flux preferent. En la mesura del possible
caldrà cercar una nova ubicació. En tot cas, caldrà redactar una declaració
responsable sobre el risc d'inundació a què està sotmesa l’actuació, que té
com objecte que el promotor d'una actuació en zona inundable sigui conscient
del risc a què està sotmesa aquesta actuació, i, es comprometi a formar-se
per tal de tenir en consideració les mesures de protecció civil aplicables al
cas, i, posteriorment, traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb
independència de les mesures complementàries que estimi oportú adoptar
per a la seva protecció.
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Caldrà incloure a l’articulat de la fitxa del PEU-2 el caràcter inundable de la zona i
preveure, si s’escau, els pressupostos associats a preveure problemes relacionats
amb possibles inundacions.


PEU-4. Façana de ponent. Sòl no urbanitzable. Es preveu incrementar la relació
entre el nucli de Copons i la riera de Veciana, consolidant els recorreguts a peu o en
bicicleta. Compatible amb el RDPH sempre i quan es respecti la zona de servitud i
les actuacions encaminades no afectin la circulació de l’aigua ni el bosc de ribera
autòcton.

Tot i l’exposat en els punts anteriors, en el cas d'actuacions que es desenvolupin en zona
inundable, caldrà presentar una declaració responsable, signada pel promotor de l'actuació i
es presentarà integrada en la resta de documentació exigida per l'Administració autonòmica
o local que autoritzi aquesta activitat, remetent còpia a l'organisme de conca per a
coneixement amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat.
La declaració responsable sobre el risc d'inundació a què està sotmesa una actuació té com
a objecte que el promotor d'una actuació en zona inundable sigui conscient del risc a què
està sotmesa aquesta actuació, i es compromet a formar-se per tal de tenir en consideració
les mesures de protecció civil aplicables al cas, i, posteriorment, traslladar aquesta
informació als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que
estimi oportú adoptar per a la seva protecció.
Afeccions mediambientals
Les actuacions del planejament s’hauran de fer d’acord amb els “Criteris d’intervenció del
espais fluvials publicats”, redactats per l’ACA el març de 2002 i publicats a la seva pàgina
web.

Conclusions
D’acord amb les anteriors consideracions, s’identifiquen efectes significatius sobre el vector
aigua pel que fa a l’abastament, sanejament, inundabilitat i afeccions ambientals.
En qualsevol cas, caldrà tenir en compte les consideracions que es fan en relació al domini
públic hidràulic, l’abastament d’aigua, el sanejament, la inundabilitat i les afeccions
ambientals, i que es poden incloure a l’aprovació del POUM de Copons.
En concret:
 Pel que fa a l’abastament, s’informa FAVORABLEMENT.
 Pel que fa al sanejament, s’informa FAVORABLEMENT, sempre i quan es duguin a
terme les mesures projectades.
 Pel que fa a la inundabilitat:
o PAU-1. Escorxador. S’informa FAVORABLEMENT, tenint en compte les
observacions associades a aquest Pla.
o PAU-2. Zona industrial. S’informa FAVORABLEMENT, tenint en compte les
observacions associades a aquest Pla.
o PMU-2. Cal Relet i l’era. S’informa FAVORABLEMENT, tenint en compte les
observacions associades a aquest Pla.
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o PMU-3. Nau del Sols-carrer. S’informa FAVORABLEMENT, tenint en compte
les observacions associades a aquest Pla.
o PEU-1. Parc agrari. S’informa FAVORABLEMENT.
o PEU-2. Pla del Camp. De les mesures i usos previstos, s’informa:
 Part d’acampada: S’informa DESFAVORABLEMENT, tenint en
compte les observacions associades a aquest Pla.
 Construcció d’EDAR: S’informa FAVORABLEMENT, tenint en compte
les observacions associades a aquest Pla.
 Camp de futbol. S’informa FAVORABLEMENT, tenint en compte les
observacions associades a aquest Pla.
Pel tal de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, el POUM del Copons haurà
d’anar adaptant-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc i, en
particular, al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat el 5 de gener
del 2017 (Decret 1/2017, DOGC 03.01.2017).
En tot cas, el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i
beneficis.
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INFORME TÈCNIC SOBRE L’APROVACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE COPONS

INICIAL

DEL

PLA

D’ORDENACIÓ

1. DADES DE L’EXPEDIENT

Assumpte: Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons
Peticionari: Serveis Territorials de TES a la Catalunya Central
Municipis: Copons (Anoia)
Expedient: Q0152/2019/75
2. ANTECEDENTS.
El 27 de març de 2019, va arribar a l’Agència de Residus de Catalunya (via correu
electrònic), una petició procedent dels Serveis Territorials de TES a la Catalunya Central, per
emetre un informe tècnic sobre l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipals
de Copons.
3. OBJECTE
Aquest informe s’ha elaborat d’acord amb l’article 85 apartat 5 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme, i per valorar els objectius i
criteris ambientals que cal considerar d’acord amb la Llei 21/2013 de 9 de desembre,
d’Avaluació ambiental.

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Justificació del planejament
El planejament vigent al municipi de Copons són les Normes Subsidiàries de planejament
aprovades definitivament el 9/09/1996. Aquest planejament ha quedat obsolet en relació amb
la realitat social, econòmica, ambiental i demogràfica del municipi. És tramita el present
POUM per incorporar les modificacions sofertes en aquests àmbits incloent l’actualització de
la legislació urbanística.
Documentació aportada


Memòria del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons

Pàgina 1 de 3




Estudi Ambiental Estratègic
Plànols

5. CONSIDERACIONS
Un cop revisada la documentació aportada, per tal de donar compliment a la normativa, així
com els Plans i Programes referents a residus, es recorda que caldrà fer les actuacions
proposades d’acord amb els següents criteris:
a) Gestió de residus
-

Fomentar la correcta gestió dels residus municipals i facilitar la disponibilitat
d'instal·lacions adequades per al seu tractament, d'acord amb la normativa vigent en
matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de
2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

b) Altres consideracions
-

Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats
potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

-

Gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin
generar en el desenvolupament de les actuacions d'acord amb la normativa vigent en
matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de
2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

-

En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment
amb contingut d'amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de
març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre
procediments de gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions
autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya.

-

Es recorda que els residus generats per les activitats agràries i ramaderes estan
subjectes a una normativa d’aplicació específica.
.
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6. CONCLUSIONS
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement l’aprovació inicial del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Copons, sempre i quan es tinguin en compte les
consideracions del present informe.
Rosa Ruiz i Bussot

Josep Simó i Cabré

Tècnica del Departament de
Gestió d’Infraestructures

Director de l’Àrea d’Infraestructures

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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Informe de prevenció d’incendis
Titular: AJUNTAMENT DE COPONS
Planejament urbanístic: POUM de Copons
Municipi: Copons
Referència: 24/2019/000047
Referència externa: 2016_62050_N

1.

Fets

El dia 08/03/2019 s’ha rebut amb el número de registre 0694/231/2019 la sol·licitud
d’informe en relació al POUM DE COPONS, del municipi de Copons.
2.

Objectius de l’informe

L’objectiu del present informe és definir els requeriments referents a la prevenció
d’incendis que des de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
(en endavant DGPEIS) es considera necessari incorporar en l’esmentat Programa
d’Actuació Urbanística Municipal, atenent a la normativa en matèria de prevenció
d’incendis vigent.
3.












Fonaments de dret
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE), i posteriors modificacions i correccions.
Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
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4.

Conclusions

Per tal de definir els condicionants a tenir en compte a l’hora de dissenyar el planejament
urbanístic municipal, s’han de complir els requeriments normatius següents referits a les
següents mesures de prevenció d’incendis:
a) Disponibilitat d’hidrants per a incendi
La obligatorietat de disposar d’hidrants d’incendi queda determinada en la normativa que
tot seguit es relaciona:


L’article 2.e) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, estableix que les urbanitzacions que no tinguin una
continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500
metres de terrenys forestals han de disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi de 100
mm de diàmetre, d’acord amb l’article 1 de l’Annex del Decret 241/1994.



L’article 8.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana, estableix que la xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis ha de
complir els requeriments establerts pel Decret 241/1994.



Per a usos no industrials, la Secció 4 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), estableix la necessitat de disposar d’hidrants d’incendi a les
edificacions destinades a usos no industrials en funció de la seva alçada d’evacuació,
de la seva ocupació i de la seva superfície.



L’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, que modifica la Llei 5/2003 (Prevenció d’incendis
forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys
forestals), estableix que les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situades en terrenys forestals han de disposar d’una xarxa d’hidrants
homologats per a l’extinció d’incendis que compleixin les característiques establertes
per Decret.



La Instrucció Tècnica Complementària SP-120 defineix la necessitat i les condicions
tècniques de la xarxa d’hidrants.

En concret:
 Cal disposar de xarxa d’hidrants d’incendi existent en el sòl urbà consolidat que
garanteixi la hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos
hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1000
l/min. Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais
d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers, i a una distància tal que
qualsevol punt d’una façana dels edificis a nivell de rasant estigui a menys de 100
metres d’un hidrant. Excepcionalment aquesta distància es podrà ampliar fins a
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120 metres en aquells punts on la xarxa viaria faci difícil l’emplaçament dels
vehicles de bombers.
Cal garantir que els projectes d’urbanització i/o planejament derivat dels sectors
que defineix el planejament general en sòl urbà no consolidat incloguin la previsió
de disposar de la xarxa d’hidrants públics segons les condicions establertes a la
Instrucció Tècnica Complementària SP120.
Finalment, les figures de planejament derivat que desenvolupin el sòl urbanitzable
caldrà que incloguin la previsió de disposar de la xarxa d’hidrants públics segons
les condicions establertes a la Instrucció Tècnica Complementària SP120.

b) Condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers
Cal afegir les especificacions tècniques següents:


Per a usos no industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, estableix les condicions
d’aproximació i entorn dels edificis (amplada mínima dels vials de circulació, la seva
alçada mínima lliure, la capacitat portant, els radis dels trams corbats), així com
l’accessibilitat per façana, per tal de garantir-hi la intervenció dels bombers. També es
determina que en zones limítrofes o interiors a àrees forestals, s’ha de disposar de
dues vies d’accés alternatives als edificis; alternativament permet disposar d’una
única via d’accés que finalitzi en un cul de sac circular de 12,5 metres de radi.



Per a usos industrials, l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els
establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre,
estableix que tant el planejament urbanístic com les condicions de disseny i
construcció dels edificis, en particular el seu entorn immediat, i els seus accessos, han
de possibilitar i facilitar la intervenció dels serveis d’extinció d’incendis. El punt 10 de
l’Annex II, obliga a disposar de dues vies d’accés alternatives a aquells establiments
industrials que limitin amb zones forestals; alternativament permet disposar d’una
única via d’accés que finalitzi en un cul de sac circular de 12,5 metres de radi.

En concret:






Els vials de circulació han de complir amb les condicions especificades a la Secció
5 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006. Si es
tracta de zones d’ús industrial, les condicions seran les especificades al
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat
pel Reial Decret 2267/2004.
Cal que els vials d’aproximació fins a les façanes accessibles dels establiments
industrials disposin d’una amplada lliure de 5 metres, un gàlib de 4,5 metres i un
vial amb capacitat portant de 2.000 kp/m2, segons l’apartat A.2 de l’annex II del
RSCIEI. A més, en aquells edificis que disposin d’una alçada d’evacuació
descendent superior a 9 metres s’ha de disposar d’espai de maniobra al llarg de
les façanes accessibles, segons l’apartat A.1 de l’annex II del RSCIEI.
Cal que els vials d’aproximació fins a les façanes accessibles dels edificis
previstos en projectes d’urbanisme o planejament derivat disposin d’una amplada

3 de 6





lliure de 5 metres, un gàlib de 4,5 metres i un vial amb capacitat portant de 2.000
kp/m2 , així com respectar la separació màxima a l’emplaçament dels vehicles de
bombers de la façana de l’edifici en funció de la seva alçada.
Cal que aquets vials es mantinguin permanentment lliures d’obstacles (elements
de mobiliari urbà, arbres, pilones, senyalització vertical, contenidors, etc..) que
redueixin les seves mides mínimes.
Cal garantir que totes les parcel·les previstes per edificis i/o establiments disposin
del nombre de façanes accessibles suficients en funció de la seva ocupació,
segons la Instrucció Tècnica complementària SP-121
Les figures de planejament derivat que desenvolupin el sòl urbanitzable caldrà que
incloguin la previsió de disposar dels vials conforme a aquests paràmetres. Cal
senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac convenientment. Els que tinguin una
profunditat major de 20 metres hauran de disposar d'un espai suficient per la
maniobra dels vehicles de bombers, conforme la Instrucció Tècnica
Complementària SP 113. Els vials existents en sòl urbà consolidat que no puguin
disposar d'aquest espai de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor de
100 metres, hauran de disposar d'un hidrant just al seu accés i senyalitzar aquesta
circumstància. Pel que fa als vials existents que el planejament general preveu en
continuïtat amb la trama urbana prevista en els sectors de planejament pendents
de planejament derivat i/o urbanització, cal garantir que fins que no es
desenvolupin aquests sectors els vials existents que tinguin una profunditat major
de 20 metres hauran de disposar d'un espai suficient per la maniobra dels vehicles
de bombers, conforme la Instrucció Tècnica Complementària SP 113.

c) Franja de protecció respecte de la forest
La necessitat de mantenir aquesta franja de protecció respecte de la massa forestal
s’estableix en:


L’article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, estableix que les urbanitzacions que no tinguin una
continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500
metres de terrenys forestals han de disposar d’una zona de seguretat de 25 metres
d’amplada, a comptar des del seu perímetre exterior.



L’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana, especifica que les noves urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació
urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció
contra incendis. El mateix article 6, així com l’Annex 2 del Decret, fixen les condicions
d’aquestes franges de protecció.



Per a usos no industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, determina que en zones
limítrofes o interiors a àrees forestals, s’ha de disposar d’una franja de 25 metres
d’amplada separant la zona edificada de la forestal, lliure d’arbustos o vegetació que
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pugui propagar un incendi de l’àrea forestal així com un camí perimetral de 5 metres,
que podrà incloure’s a la mateixa franja.


Per a usos industrials, l’apartat 10 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra
incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de
desembre, estableix que els establiments de risc mig i alt ubicats propers a una
massa forestal, han de mantenir una franja perimetral de 25 metres d’amplada
permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i
les branques baixes esporgades.



L’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, que modifica la Llei 5/2003 (Prevenció d’incendis
forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys
forestals), estableix que les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situades en terrenys forestals han d’assegurar l’existència d’una franja
exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de
vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. A instàncies de les administracions
competents es pot incrementar l’amplada de la franja de protecció o modificar-ne les
característiques sempre que es disposi d’un informe tècnic forestal que ho justifiqui.

En concret:
 En les zones forestals properes a la trama urbana, a edificacions i/o instal·lacions
caldrà garantir la disponibilitat i manteniment de la franja de protecció respecte de
la forest en funció de les necessitats normatives indicades


Cal garantir que els terrenys de les parcel·les no edificades es mantenen lliures de
vegetació seca i amb la massa forestal aclarida, segons l’article 7 del Decret
123/2005.



Les figures de planejament derivat dels sectors que delimitin amb la forest han de
justificar que disposen d’un camí perimetral d’una amplada mínima de 5’00 m, que
pot estar inclòs en la franja de protecció respecte de la forest.



Pel que fa a la nomenclatura utilitzada per a la xarxa de camins prevista per la
prevenció d’incendis forestals es recomana la utilització dels criteris de
classificació de camins recollits a la guia “Manual d’Inventari de Camins Forestals”
de data juny de 2001.

d) Ubicacions no permeses per a establiments industrials i d’emmagatzematge
Cal considerar les restriccions per a edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge en
relació a ubicacions no permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i
d’emmagatzematge que determina l’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3
de desembre.


Pels sectors que el planejament general qualifica per a usos industrials i
d’emmagatzematge, cal que el planejament derivat defineixi en les normes
urbanístiques (paràmetres urbanístics, usos) les ubicacions no permeses de
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sectors d’incendis amb activitat industrial atenent a la tipologia de l’establiment i el
nivell de risc intrínsec dels sectors, segons l’apartat 1 de l’Annex II del RSCIEI

Sant Boi de Llobregat, 30 de juliol de 2019
La inspectora del Cos de Bombers

Anna Martín Mayench
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial
i Seguretat Minera

Assumpte:

POUM de Copons

Municipis:

Copons

Peticionari:

Departament de Territori i Sostenibilitat

Expedient:

EE-096/19

Amb relació al que preveu el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, consolidat amb les modificacions introduïdes per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
La Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, respecte a les àrees
competencials assignades, informa en relació al vostre escrit i la documentació aportada.

ELECTRICITAT
Un cop analitzada la documentació del POUM de Copons, es comprova que aquesta inclou el
traçat de les línies de distribució elèctrica existents, les quals han estat representades als
plànols I.14.04 i I.14.05.
Segons la documentació aportada, la línia elèctrica aèria de mitja tensió “FBA144022/FBA144-022-DUSFORT” es troba dins l’àmbit dels terrenys qualificats com a
“equipaments comunitaris” (clau EQ) i “serveis tècnics i mediambientals” (clau TA) de la zona
del cementiri.
Concretament, el terreny amb clau TA inclou el dipòsit d’aigua i els terrenys del seu entorn, i
el terreny amb clau EQ inclou el cementiri i el que, geomètricament, semblaria ser una futura
ampliació d’aquest, per on precisament transcorre la línia de mitja tensió abans esmentada.
Per aquest motiu, i atès que al POUM s’indica que es pretén millorar i potenciar tant el
cementiri com els dipòsits d’aigua, en el cas que en un futur es portessin a terme actuacions
que afectessin la línia existent referenciada, caldria sol·licitar a la companyia elèctrica el seu
desplaçament.
Per altra banda, segons la documentació aportada, les línies elèctriques aèries de mitja tensió
“FBA144-034/FBA144-034-DUSFORT”, “FBA144-035/FBA144-035-DUSFORT” i “FBA144037/FBA144-037-DUSFORT” es troben dins l’àmbit dels plans específics urbanístics PEU-1
(Parc agrari), PEU-2 (pla del camp) i PEU-4 (façana de ponent), en sòl no urbanitzable.

Pamplona, 113
08018 Barcelona
Tel. 93 484 94 00
Fax 93 484 95 68
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Atès que aquests plans específics el que pretenen principalment és conservar el valor
agrícola, natural i paisatgístic de la zona i no construir edificacions, s’emet informe
FAVORABLE CONDICIONAT al compliment de la normativa aplicable i consideracions
tècniques en l’àmbit de les línies elèctriques d’alta tensió existents i afectació a la xarxa de
distribució elèctrica, que caldrà tenir en compte a l’hora de desenvolupar de forma particular
cadascun dels plans esmentats.
En aquest sentit, cal fer una menció especial al PEU-2 (Pla del camp), on, segons el POUM,
es podran autoritzar els usos de pràctica esportiva a l’aire lliure, càmping i aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda. Segons la legislació vigent, les zones on es
realitzen aquest tipus d’activitats es consideren zones de risc específic i, per tant, no estan
permeses ni a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les reglamentàries.
Per últim, s’indica la normativa aplicable i consideracions tècniques en l’àmbit de les línies
elèctriques d’alta tensió existents i afectació a la xarxa de distribució elèctrica:
-

Les línies elèctriques aèries d’alta tensió han de complir el que preveu el Reial Decret
223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre Condicions Tècniques
i Garanties de Seguretat en Línies Elèctriques d’Alta Tensió (BOE núm. 68 de
19/03/2008).

-

S’han de respectar les servituds de pas d’energia elèctrica exigides
reglamentàriament. Si cal modificar-les, s’ha d’assolir un mutu acord entre el
peticionari de la modificació i el titular de la infraestructura elèctrica, o en cas de manca
d’acord, atendre les prescripcions dels articles 153 i 154 del Reial Decret 1955/2000,
de 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions
d’energia elèctrica, (BOE núm. 310, de 27/12/2000).

-

No es pot edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les
reglamentàries, d’acord amb la legislació vigent.

-

No es poden atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que puguin afectar
les servituds de les línies elèctriques.

-

Quan es tracti d’obres i construccions a l’àrea d’influència o d’afectació de les línies en
servei, caldrà atendre prèviament la Resolució de 4 de novembre de 1988 (DOGC
núm. 1075 del 30/11/1988), per la qual s'estableix un Certificat sobre compliment de
les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
HIDROCARBURS

A la informació disponible en aquesta Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera s’observa que la proposta de modificació del POUM al municipi de Copons,
s’informa que existeix xarxa de gas canalitzat GLP propietat de gas Natural Redes GLP, SA
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Us informem que en el cas que s’hagin de realitzar qualsevol obra en el subsòl que afecti al
gasoducte, haureu de contactar amb les empreses que operen per tal que us facilitin els
plànols d’ubicació de les xarxes, així com les precaucions a adoptar en el cas que puguin
resultar afectades, i per suposat s’hauran de respectar les servituds perpètues derivades de
l’existència d’aquestes conduccions.
Per ampliacions futures de les xarxa esmentada abans, s’haurà de respectar la reglamentació
vigent i en especial les següents:
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i
utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG
01 a 11.
Decret 120/1992 de 28 d'abril pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les
proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren
pel subsòl. (DOGC núm.1606 de 12.6.1992) i Decret 196/1992 de 4 d'agost que modifica
parcialment el decret anterior (DOGC núm.1649 de 25.9.1992).
Ordre de 18 de novembre de 1974 pel qual s'aprova el Reglament de xarxes i connexions de
combustibles gasosos (BOE de 06.12.1974) i Ordres que el modifiquen de 26.10.1983 (BOE
de 8.11.83) i 6.7.1984 (BOE 23.7.1984) correcció d'errades (BOE 23.7.1984).
Ordre de 5 de juliol de 1993, pel qual s'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes
dels serveis públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm.1782 d'11.8.1993).
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En la zona del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal revisades les dades de què disposa
aquesta Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera no hi ha cap dret
miner en vigor dins del terme municipal de Copons.

Respecte a la documentació presentada cal indicar el següent:
a. En l’article 163 (Definició) en el seu segon paràgraf s’indica: “No es permeten
més aprofitaments que els agrícoles, forestals i paisatgístics.”
b. En l’article 164 (Zones en sòl no urbanitzable) s’indica: “Dins del sòl no
urbanitzable el Pla d’ordenació urbanística municipal estableix les zones següents:
Sòl de protecció especial agroforestal. Rústic forestal. Clau 21a
Sòl de protecció especial agroforestal. Rústic agrícola. Clau 21b
Sòl de protecció especial agroforestal. Zona d’horts i altres elements. Clau 21c
Sòl de protecció territorial d’interès fluvial, agrari i/o paisatgístic. Clau 22
Sòl de protecció preventiva. Clau 23
Sistema viari. XV
Equipaments en sòl no urbanitzable. EQ
Serveis tècnics. TA
c. En l’article 170 (Estudis d’impacte i integració paisatgística) en el seu punt 3
s’indica: “Quan la integració paisatgística no sigui satisfactòria, es denegarà l’aprovació
o l’autorització en aquells casos en què es consideri que no hi ha cap fórmula raonable
que solucioni els problemes constatats.”
d. En l’article 177 (Modificació del relleu) en el seu punt 3 s’indica: “Les activitats
extractives no s’admetran en cap sòl de protecció especial i hauran de justificar-se
adequadament d’acord amb la normativa sectorial reguladora vigent en tot moment,
pel que fa al seu funcionament i restauració.”
e. En l’article 117 (Modificació del relleu) en el seu punt 4 s’indica: “En la
restauració dels espais que hagin estat afectats per abocadors o activitats extractives
que es trobin situats en sòls de protecció especial s’haurà de tenir especial cura de
restablir els valors que, en cada cas, han motivat la protecció especial.”
f. En l’article 117 (Modificació del relleu) en el seu punt 5 s’indica: “ Les
autoritzacions relatives a noves activitats extractives i a ampliacions de las ja
autoritzades, hauran de tenir en compte les determinacions del PTPCC corresponents
al sistema d’espais oberts i la protecció del paisatge, sense perjudici de la normativa
sectorial aplicable. En tot cas, s’hauran de tenir en compte els resultats de les possibles
anàlisis generals sobre previsions de la demanda i sobre la localització i condicions
d’explotació dels possibles jaciments i, de manera especial, els acords i estudis
promoguts pel Grup Interdepartamental d’Àrids de Catalunya, o per altres dispositius
amb la mateixa finalitat que es puguin crear en el futur.”

De la revisió de la documentació es dedueix que es vol regular les activitats extractives però
que no queda ven clar si es poden exercir aquestes en les diferents zones en sòl no
urbanitzable. Creiem les activitats extractives es poden realitzar en les claus existents en el
sòl no urbanitzable (actualment existeixen activitats extractives dins de la Xarxa Natura 2000,
PEIN i Parcs Naturals), com a mínim que es puguin avaluar els projectes. Cal recordar que a
les activitats extractives s’extreuen béns de domini públic necessaris per al desenvolupament
de la societat i que les autoritzacions incorporen el corresponent programa de restauració i la
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corresponent declaració d’impacte ambiental aprovades pel Departament de Territori i
Sostenibilitat.

Cal indicar que el 3 de juliol de 2007 va ser publicada en el BOE la Llei 12/2007, de 2 de juliol,
per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, amb la
finalitat d’adaptar-la al disposat en la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comuns per al mercat interior del gas natural,
que en la seva Disposició Addicional Primera, introdueix un nou article en la vigent Llei de
Mines, Llei de 21 de juliol de 1973, amb el número de 122, al qui dona el següent text:
“Qualsevol prohibició continguda en els instruments d’ordenació sobre activitats
incloses en la Llei de Mines haurà de ser motivada i no podrà ser de caràcter genèric.”
Des d’aquesta Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial entenem que el POUM
proposat es fa seguint criteris ambientals i preservant l’interès públic ambiental, però sense
aplicar alhora, com també hauria de ser, altres criteris o interessos públics que també estan
en joc, com és l’extracció de recursos naturals necessaris per al progrés del País. Creiem,
doncs, que s’hauria de modificar la regulació projectada sobre les activitats extractives,
considerant que es pot compatibilitzar l’aprofitament dels drets miners amb el necessari
respecte al territori. En concret considerem que es poden exercir les activitats extractives en
les claus 21a, 21b, i 22. Per l’anteriorment exposat, emetem un informe DESFAVORABLE
respecte al POUM proposat.
En la zona de Modificació del PGM (Transcripció a escala 1/1000) i revisades les dades de
què disposa aquesta Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera no hi
cap dret miner en vigor; dins de la proposta de la Modificació del PGM (Transcripció a escala
1/1000), en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

SEGURETAT INDUSTRIAL
Pel que fa a les qüestions relacionades amb la matèria d’accidents greus, cal informar el
següent.
a)

En l’àmbit municipal de l’estudi no hi ha implantat cap establiment AG. Els establiments
AG més propers al municipi de Copons estan ubicats al terme municipal d’Igualada a
més de 2000 metres de l’àmbit d’actuació.
Emetem un informe FAVORABLE ja que la zona de la consulta es troba a més de
2000 m de l’establiment AG del municipi més proper.

b)

Per altra banda, cal que considereu:
i)

La Directiva europea 2012/18/UE indica en el seu article 13 que cal garantir la
protecció de les persones que es troben situades a proximitat dels establiments
AG.
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La Llei 9/2014, del 31 de juliol de 2014, de la seguretat industrial dels establiments,
instal·lacions i els productes (DOGC núm. 6679 de 5 d’agost) disposa en l’article
11.3 del seu títol segon (De la seguretat en els establiments en què es poden
produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn) que
l’informe del Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC), en la tramitació de
plans urbanístics que afectin els voltants d’establiments AG existents, és preceptiu
i vinculant. Aquest informe es basa en una franja de seguretat i en els resultats de
l’AQR que ha de presentar el titular de l’establiment d’acord amb l’article referit i el
decret 174/2001. L’informe del DEMC s’elabora amb fonament als criteris que
marca la instrucció la 8/2007 SIE1.
Addicionalment, el DEMC també ha d’emetre un informe preceptiu i vinculant en
el tràmit de sol·licitud autorització ambiental que han de dur a terme els titulars
d’establiments AG nous o canvis substancials en els existents. Aquest informe és
el previst en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats ja que els establiments AG estan inclosos en l’annex I.2 de la llei.
L’informe del DEMC s’elabora amb fonament als criteris que marca la instrucció la
9/2007 SIE2. La instrucció preveu, en el cas d’informe favorable, la comunicació
als ajuntaments implicats de les limitacions urbanístiques que cal tenir en compte
per a evitar creixements urbans en el futur a proximitat d’aquests establiments.
El Director general d’Energia, Seguretat Industrial
i Seguretat Minera

Pere Palacín i Farré

1

2

Instrucció 8/2007 de criteris per a l’elaboració de l’informe previst a l’article 83.5 del DL 1/2005 de 26 de juliol pel
que s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme a Catalunya, disponible en la pàgina web
http://www.gencat.cat/DEMO/serveis/normativa/industria/index.html
Instrucció 9/2007 SIE de criteris per a l’elaboració de l’informe o decisió vinculant previstos als article 7 i 10 del
decret 174/2001 per la sol·licitud de l’autorització ambientals per establiments afectats per la legislació vigent en
matèria d’accidents greus nous o canvis substancials en els existents disponible en la pàgina web
http://infonorma.gencat.cat/
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Informe

Il·lm. Sr. Alcalde de
L’Ajuntament de Copons
Carrer d’Àngel Guimerà, 8
08289 COPONS

Expedient

IP-2020-093-DG

PDE-2019-085

RT

JM/EM

Terme municipal

Copons
Assumpte
POUM

D’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb el POUM, cal informar el següent:

El present POUM de Copons, aprovat inicialment el 7 de març de 2019 pel Ple de
l’Ajuntament, resulta afectat per les servituds derivades de les carreteres relacionades en el
quadre següent, les quals es troben fixades en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres (TRLC) de Catalunya:

Codi

Xarxa funcional

C-1412a
C-1412z
BV-1005

Xarxa comarcal
Xarxa local
Xarxa local

Administració titular

Organisme responsable de
la conservació i explotació

Generalitat de Catalunya

Servei territorial
de carreteres de Barcelona

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

Antecedents
1. El 16 de setembre de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova
definitivament el Pla territorial parcial de les comarques centrals. Aquest pla classifica la
carretera C-1412a com a via estructurant secundària i tant la C1412z com la BV-1005
com a vies integrades.
2. El 25 de juliol de 2006, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova definitivament el
Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya. Aquest Pla inclou la carretera C-25 en
xarxa bàsica i la C-1412a en xarxa comarcal.
3. El 26 de juny de 1996, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona aprova definitivament les
Normes Subsidiàries de Planejament de Copons.
Incidència de les propostes del POUM en la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya
El present POUM de Copons planteja 2 polígons d’actuació urbanística i 3 plans de millora
urbana, en sòl urbà, i 4 àmbits de Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable. De tots
aquests àmbits, únicament el PEU-2 Pla del Camp resulta afectat per les servituds d’una
carretera de la Generalitat de Catalunya, concretament, la C-1412.
L’àmbit del PEU-2 Pla del Camp, de 109.511 m2 de superfície, que se situa al sud del nucli
de Copons, comprèn les antigues naus agràries, el camp de futbol del rieral, el restaurant de
Can Closa i els camps de conreu més pròxims. L’accés rodat a d’aquest àmbit a la carretera
C-1412 es produeix a través d’un vial pavimentat que connecta amb aquesta carretera
formant una intersecció en T pel seu marge dret en el PK 52+745.
Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 80 01
http://www.gencat.cat/territori

L’objectiu d’aquest PEU-2 consisteix en conservar el valor natural i paisatgístic de l’àmbit i
desenvolupar-hi activitats de lleure relacionades amb aquest valor. Alhora, s’especifica en
les condicions d’ordenació, edificació i ús que el Pla especial podrà autoritzar els usos de
pràctica esportiva a l’aire lliure, càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes i
remolcs tenda, i també una estació depuradora que es qualifica com a Sistema de serveis
tècnics i mediambientals (clau ST).
A banda, del PEU-5, el POUM no proposa cap desenvolupament urbanístic amb incidència
sobre les carreteres C-1412a o C-1412z. El sòl a cada costat de les carreteres, en tot el
terme municipal, es classifica com a sòl no urbanitzable, amb qualificació com a sòl forestal,
agrícola o amb protecció territorial d’interès fluvial, agrari o paisatgístic, amb claus 21a, 21b i
22, que han de ser preservats de qualsevol activitat que pugui perjudicar les seves
condicions naturals.
Servituds i línia d’edificació
Es dibuixa la línia d’edificació en els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable, a 25 m de
l’aresta exterior de la calçada de les carreteres C-1412 i C-1412z. En aquests plànols, es
qualifica el paviment de les carreteres com a sistema viari amb la clau XV.
Catàleg
El POUM inclou en el Catàleg la Masia Les Vinyes (M-25) situada en el marge esquerre del
tram de la carretera C-1412 comprés entre el PK 53+167 i el 53+224. La separació mínima a
l’aresta exterior de la calçada d’aquesta carretera del conjunt edificat és d’uns 6 m. Entre els
usos que es proposa admetre en aquesta masia s’inclouen els d’habitagte (1 hab.),
establiment de turisme rural, restauració, indústries agroforestals i ramaderes, així com les
activitats artesanals, artístiques, educació en el lleure, sòcio-cultural, educatiu, sanitariassistencial i administratiu. També es fa referència en la fitxa normativa a l’adequació de
l'entorn, accés i serveis, i s’especifica que l’arranjament de l’accés tindrà en compte la
plantació d’arbrat i reforestació dels talussos.
Resultats de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada
En relació a la proposta de creixements que fa el POUM i a la previsió de viatges generats
que en resulta d’aplicar els ratis mínims fixats pel Decret 344/2006, de regulació dels estudis
de mobilitat generada, l’Estudi inclòs en la memòria estima que el total de desplaçaments
que es generaran serà de 871 viatges/dia, dels quals 599 corresponen a viatges en vehicle
que utilitzaran les carreteres existents. D’aquests, 580 (aplicant la ràtio de 96,84% de vehicle
privat de l’EMQ 2006) corresponen a viatges/dia en vehicle privat.
De l’aplicació dels ratis d’ocupació per vehicle de la mateixa EMQ 2006, en resulta que cada
dia feiner hi haurà 475 vehicles en carretera i cada dissabte o festiu 423 vehicles en
carretera.
Com que la IMD de la carretera C-1412a és de 4.412 veh/dia, l’Estudi conclou que “els pocs
vehicles que les actuacions del POUM generen no tindran massa incidència en la capacitat
d’absorció de la carretera”.
Valoració
L’abast d’aquesta valoració se centra en la incidència del POUM en les carreteres de C1412 i C-1412z, de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Correspon a la Diputació de
Barcelona valorar la incidència del POUM en la carretera BV-1005.
Av. de Josep Tarradellas, 2-6
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Analitzada la proposta del POUM, cal assenyalar que, pel que respecta als usos en les
zones de protecció de les carreteres C-1412 i C-1412z, no ha de comportar-hi incidències
significatives, en el benentès que en aquestes zones es respectaran les limitacions
establertes en el vigent Text refós de la Llei de carreteres, i que la preservació dels sòls
forestals o agraris adjacents no impedirà la conservació i explotació de la via.
En aquest sentit, caldrà respectar la línia d’edificació a 25 m de l’aresta exterior de la
calçada de la carretera C-1412 i C-1412z que figura dibuixada en els plànols d’ordenació.
En qualsevol cas, escau recordar que la legislació de carreteres (Text refós de la Llei de
Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Reglament general de
carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre) és d’aplicació a tots els efectes
en les qüestions relatives a aquest tipus de vialitat. De produir-se contradicció entre el
POUM i la legislació de carreteres esmentada, prevaldrà el que determina aquesta
legislació.
Pel que fa a l’àmbit del PEU-2 Pla del Camp, caldrà que el Pla especial urbanístic que en
concreti el desenvolupament s’ajusti en tot allò que afecti la carretera C-1412 als
requeriments del vigent Text refós de la Llei de carreteres i del vigent Reglament general de
carreteres, aprovat pel Decret 293/2008. Atès que l’accés rodat actual no disposa de falques
ni carrils de canvi de velocitat ni carril central d’espera per als girs a l’esquerra, el Pla
especial haurà d’incloure en les obligacions del promotor les actuacions de millora d’aquest
accés necessàries per adaptar-lo als requeriments de la normativa sectorial i garantir-ne el
correcte funcionament, en base a un estudi de trànsit i mobilitat específic que caldrà
incorporar al mateix Pla especial. El projecte d’urbanització que desenvolupi el Pla especial
inclourà l’adequació d’aquest accés als nous usos.
Així mateix, cal tenir en compte que en les edificacions preexistents que es troben situades
entre el límit exterior de la zona de domini públic de les carreteres i la seva línia d’edificació,
d’acord amb l’article 84 del Reglament general de carreteres, no s’hi poden autoritzar obres
de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de
l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no
impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb
l'ordenament urbanístic vigent. L’increment de valor que aquestes obres comportin no pot
ser tingut en compte als efectes expropiatoris. Concretament, en la carretera C-1412 es
troba en aquesta situació el conjunt edificat de la Masia Les Vinyes (M-25), on si podran dur
a terme les obres de conservació i manteniment autoritzables segons l’article 84 esmentat
del Reglament general de carreteres. Així mateix, pel que fa a l’arranjament de l’accés,
aquest s’haurà de fer d’acord amb els requeriments que fixa la normativa sectorial vigent.
Alhora, el Pla especial PEU-2 i els projectes i obres de conservació que es plantegi en la
Masia Vinyes (M-25) hauran d’incloure l’obligació per part del promotor, del compliment de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Si es
produís contaminació acústica per la carretera, o enlluernament sobre aquesta, el promotor
haurà d’executar al seu càrrec, les mesures de protecció pertinents.
Addicionalment, el Pla especial PEU-2 i el projecte d’urbanització corresponent, així com el
projecte d’adequació de l’accés a la Masia Vinyes (M-25) hauran de donar compliment a les
condicions anteriors i obtenir l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres
de Barcelona.
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Finalment, cal assenyalar que el terme municipal de Copons no resulta afectat per cap
previsió en la xarxa d’infraestructures de mobilitat de titularitat de la Generalitat de
Catalunya.
Conclusió
Vist tot això, un cop acomplertes les condicions esmentades en l’apartat de valoració, pel
que fa a les infraestructures de mobilitat de titularitat de la Generalitat de Catalunya, res no
s’oposa a l’aprovació del POUM de Copons.

Atentament,
Xavier Flores i García
Director General d’Infraestructures de Mobilitat
Josep Martí i Bosch
Cap del Servei de Planejament i Disseny
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Assumpte: Informe del Departament de Salut/CatSalut sobre el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal
Municipi : Copons
Peticionari: Ajuntament de Copons
Referència: COPONS 2016_62050_N_POUM_Copons

FONAMENTS DE DRET

1. Article 85 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
2. Segons l’article 162 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el 2006 , es
ratifica que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva, en matèria de
sanitat i salut pública, sobre l’organització i el funcionament intern, l’avaluació, la
inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris.
3. La Llei 14/1986, del 25 d'abril, General de Sanitat, estableix les bases d'un model
d'ordenació sanitària. En el marc d'aquest model sanitari, es crea el Servei Català
de la Salut, al qual corresponen, a més de les funcions de gestió i administració
dels centres, els serveis i les prestacions del sistema sanitari públic, les funcions
d'ordenació, planificació, programació i avaluació sanitàries, sòcio-sanitàries i de
salut pública, així com la distribució dels recursos econòmics afectes al seu
finançament, que s'exerciran d'acord amb les directrius i les prioritats establertes
en el Pla de Salut de Catalunya i els criteris generals de la planificació sanitària que
determini el Departament de Salut.
FETS
En referència a la revisió del pla d’ordenació urbanística municipal , es sol·licita al Departament de
Salut un informe sectorial en matèria d’equipaments sanitaris.
Desprès de la revisió de la documentació aportada i en el marc de les competències que ens
corresponen, passo a emetre el següent INFORME:

Equipaments Sanitaris públics
D’acord amb els objectius i criteris generals que regirà el nou POUM llisten:
- Fomentar la millora dels equipaments i serveis. Garantir la millora dels equipaments
(escola, camp de futbol,...) i aprofitar el rol aglutinador d’aquests.

Segons el Registre Central d’Assegurats del CatSalut (RCA) 2020, al municipi de Copons hi ha
290 persones.
Segons l’IDESCAT, les projeccions esperades el 2038, mostren un increment de població a la
comarca de l’Anoia que aniria d’un 8,8% en un escenari mitjà, fins a un 18,7% en un escenari alt.
Amb aquests paràmetres, la planificació sanitària fins el 2038 contempla un increment poblacional
que aniria des de 25 assegurats en un escenari mitjà, fins a 54 en un escenari alt.
El municipi de Copons disposa d’un consultori local situat al carrer Àngel Guimerà, 9. El
dimensionat del centre és adequat per donar l’assistència sanitària, però presenta força
deficiències estructurals.

CONCLUSIONS
El centre sanitari actual presenta deficiències , i hauria de ser inclòs com un dels equipaments a
millorar al municipi.
Per tot el que s’ha exposat emeto INFORME FAVORABLE condicionat a la inclusió del centre
mèdic com un dels equipaments a millorar.

Sra. Teresa Sabater Ripollès, per substitució de la Gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central,
en virtut de Resolució del Director de 29 de desembre de 2020
Regió Sanitària Catalunya Central

Manresa, 21 de juny de 2021
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Treball
Direcció General d’Indústria

Assumpte:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Copons. Nova Separata

Municipi:

Copons

Peticionari:

Ajuntament de Copons

Expedient:

2022_IU002_COPONS_ POUM_NOVA_SEPARATA

V/Ref.:

2016/062050/N

En relació al que preveu el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme de Catalunya, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
La Direcció General d’Indústria, respecte a les àrees competencials assignades, informa en relació
al vostre escrit i la documentació aportada.

MINES

En la zona del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal revisades les dades de què disposa aquesta
Direcció General d’Indústria no hi ha cap dret miner en vigor dins de l’àmbit municipal de Copons.
Respecte a la documentació presentada en el tràmit cal indicar el següent:
Dins del Títol (Regulació del sòl no urbanitzable) en el seu Capítol III (Disposicions en matèria de
paisatge) s’indica el següent:
En el seu article 177 (Modificació del relleu) en el seu punt 3 s’indica:
“3. Les activitats extractives no s’admetran en cap sòl de protecció especial i hauran de justificarse adequadament d’acord amb la normativa sectorial reguladora vigent en tot moment, pel que
fa al seu funcionament i restauració.”
Respecte a la documentació presentada (correu electrònic) com a separata cal indicar el següent:
Es modifiquen els articles 199 (Sòl de protecció especial agroforestal. Clau 21) i article 200 (Sòl
de protecció territorial d’interès fluvial, agrari o paisatgístic. Clau 22) i és regulen les activitats
extractives.
De la revisió de la documentació presentada (especialment la separata) es regulen les activitats
extractives però hi ha articles, en concret, l’article 177 (no s’admetran en cap sòl de protecció)
que poden portar a confusió, i no saber si aquestes queden prohibides en quasi totes les claus
urbanístiques.

Creiem que s’hauria de modificar la regulació projectada sobre les activitats extractives, en
concret s’hauria de modificar la redacció de l’article 177 punt 3 (Modificació del relleu) amb la
següent redacció: “3. Les activitats extractives hauran de justificar-se adequadament d’acord
amb la normativa sectorial reguladora vigent en tot moment, pel que fa al seu funcionament i
restauració.”
Cal tenir present que les activitats extractives aprofiten béns de domini públic necessaris per al
desenvolupament de la societat i que les autoritzacions incorporen el programa de restauració
corresponent i la declaració d’impacte ambiental pertinent, ambdues aprovades pel
Departament de Territori i Sostenibilitat.
L’existència de recursos naturals minerals està relacionada amb el context geològic; a Catalunya
hi ha recursos minerals molt abundants i amb una distribució territorial molt àmplia, mentre que
d’altres es troben en pocs indrets i en contexts geològics molt concrets. En el primer cas es
possible avaluar diferents alternatives, però per als segons s’ha de tenir en compte la
impossibilitat de “deslocalització” dels recursos.
Des d’aquesta Direcció General d’Indústria emetem un informe FAVORABLE CONDICIONAT a la
modificació de l’article 177 punt 3 (Modificació el relleu) indicat en l’informe respecte del POUM
proposat.
La directora general d’Indústria

Natàlia Mas i Guix

