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1. LA PRESENTACIÓ 
 
 
 
 
1.1. Antecedents. 
 
 

La Corporació va prendre els acords següents: 
 
- Acord de Ple de l’Ajuntament per a l’inici de la formulació del POUM i 

l’expedient de contractació. 
 Data: 28/12/2007 

 
- Acord de Ple de l’Ajuntament per aprovar les bases del concurs per a la 

redacció del POUM. 
 Data: 13/02/2008 
  

- Acord de Ple de l’Ajuntament per aprovar el plec de condicions tècniques 
particulars del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció 
del POUM. 
 Data: 13/02/2008  

 
- Acord de Ple de l’Ajuntament d’adjudicació del concurs per a la redacció del 

POUM. 
 Data: 26/06/2008 
 

- Acord de Ple de l’Ajuntament d’aprovació del Programa de Participació 
Ciutadana del POUM. 
Data: 20/12/2008 
 

- L’Ajuntament de Querol en sessió plenària de data 06/08/2009 acorda 
sotmetre a informació pública els treballs preliminars del POUM, Document 
de referència per a la participació ciutadana: l’Avanç, que incorpora l’Informe 
de Sostenibilitat Ambiental preliminar, durant el termini d’un mes per a 
formular suggeriments, observacions i propostes. 

 
- El 13 d’agost de 2009 es va presentar el document d’Informe de 

Sostenibilitat Ambiental Preliminar i l’Avanç de planejament d’acord amb el 
que estableix l’article 115 del Reglament (Decret 305/2006) davant de 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Tarragona del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
- El Departament de Medi Ambient i Habitatge va emetre informe, Document 

de referència en data 22/12/2009. 
 

- Acord de Ple de l’Ajuntament de paralització temporal de la tramitació del 
POUM fins després de les eleccions municipals de maig de 2011. 
Data: 25/06/2010 
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- Com a conseqüència de les eleccions municipals de maig de 2011, el 
Consistori de Querol va patir una important renovació dels càrrecs electes. 
Tanmateix, el nou equip de Govern va requerir als redactors del planejament 
la continuació dels treballs a partir de juliol d’enguany. 

 
- El Pla d’ordenació urbanística municipal es va aprovar inicialment pel Ple de 

la Corporació en data 03/12/2011. 
 
  
 
 
1.2. El Pla d’Ordenació urbanística municipal (POUM). 

 
 

1.2.1. Definició 
 
 
El POUM es l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori a nivell 
municipal i es redacta sota criteris que incorporin un Programa de participació 
ciutadana i la voluntat de contribuir al desenvolupament urbanístic sostenible 
de Catalunya i de donar resposta adequada a les necessitats de sòl urbanitzat, 
d’habitatge i creixement econòmic del municipi. 

 
 
 

1.2.2. Marc legal 
 
 

En la redacció del POUM s’han tingut i es tindran en compte les disposicions 
següents: 
 
- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial; (L.P.T.) 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

d’urbanisme.(R.L.U.) 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley del suelo; (T.R.L.S.) 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
- 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. 
 
i tota la legislació catalana aplicable al projecte, així com totes les altres 
disposicions d’obligat compliment: 
 

 
 

1.2.3. Documentació 
 
 

El POUM està integrat d’acord l’article 59 del TRLU pels següents documents: 
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- Document 1:  La Memòria 
- Document 2: Els Plànols. 
- Document 3:  Les Normes. 
- Document 4:  El Catàleg. 
- Document 5:  L’Agenda i l’avaluació econòmica i financera. 
- Document 6:  La documentació Mediambiental. 
- Document 7:  La Memòria Social. 

 
 
 

1.2.3.1. La  Memòria: 
 
 

El contingut de la Memòria és informatiu i justificatiu de l’ordenació proposada i es divideix en: 
 

- Memòria Descriptiva que sintetitza com és el territori, els assentaments i el medi urbà, el 
patrimoni, el context social i econòmic i el marc jurídic i de planejament del municipi. 

- Memòria Justificativa on s’exposen els criteris i objectius proposats prenen com a model el 
desenvolupament urbanístic sostenible i les directrius per al planejament que són objecte 
respectivament dels articles 3 i 9 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, així com les mesures 
adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible. 

- Annexos on s’incorpora el Programa de Participació Ciutadana que l’Ajuntament ha aplicat en el 
procés de formulació i tramitació per garantir l’efectivitat dels drets reconeguts a l’article 8 de la 
Llei d’Urbanisme, així com d’altres estudis complementaris. 

 
 
 

1.2.3.2. Els Plànols: 
 
 

Plànols d’Informació, on es plasma de forma gràfica la informació més rellevant del territori; situació, 
topografia, altimetria, orografia, els usos existents, el planejament vigent, les infraestructures, les 
edificacions, etc. 
 
Plànols d’Ordenació, que representen de forma definitiva el model de planejament urbanístic, el règim 
urbanístic del sòl amb les diferents classificacions, qualificacions i usos i tenen força normativa. 
 
 
 

1.2.3.3. Les Normes: 
 

Són els preceptes que configuren el cos reglamentari essencial del POUM. En elles s’estableixen les 
condicions d’edificació en sòl urbà, les de protecció del sòl no urbanitzable i les de desenvolupament 
dels sectors de creixement.  
 
Juntament amb els plànols d’ordenació constitueixen el cos normatiu específic del municipi en matèria 
urbanística i prevalen sobre la resta de documents del POUM, en els aspectes no contemplats per les 
Normes, s’estarà a allò que determini la legislació urbanística general i/o específica en cada cas. 
 
 
 

1.2.3.4. El Catàleg: 
 
 

Aquest document tindrà caràcter normatiu i en ell s’inclouen els bens naturals, artístics i arqueològics 
que cal protegir, amb les ordenances que els regulin depenent de la categoria establerta. 
 

 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA.   6 

 
1.2.3.5. L’Agenda i l’Avaluació econòmica i financera: 

 
 

Estableix de forma indicativa un calendari per a la consecució de les actuacions a desenvolupar 
previstes al POUM, avalua el cost de l’execució, en etapes si s’escau, i defineix les disposicions 
pressupostàries a programar, de forma informativa i justificativa. 
 
 
 

1.2.3.6. La Documentació Mediambiental: 
 
 

Fa una diagnosi des del punt de vista mediambiental del territori ordenat, proposant de forma 
informativa i justificativa, les mesures adoptades per garantir la qualitat mediambiental desitjada. 
 
 
 

1.2.3.7. La Memòria social: 
 
 

Realitza una anàlisi dels aspectes socials i econòmics del municipi, conté la definició dels objectius de 
creació d’habitatge protegit o assequible justificant les reserves que el POUM preveu. 

 
 
 
1.2.3.8. L’Avanç: 
 

Aquest és un document tècnic, al qual la legislació urbanística vigent atorga la funció de facilitar la 
participació ciutadana, a través de la seva informació pública, en desenvolupament de l’article 8 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
En aquesta “informació pública”, es tracta de rebre suggeriments, propostes i alternatives generals 
per tal d’estudiar la seva confirmació o rectificació. Es doncs, el període de definició del model 
urbanístic de ciutat, previ a la redacció de la solució detallada del POUM. No es el moment de la 
resolució de qüestions particulars o concretes, que es podran plantejar en la informació pública de 
l’Aprovació Inicial. 
 
És, en definitiva, l’instrument de planejament que inicia formalment la participació ciutadana, 
absolutament necessària per fer possible un POUM amb el màxim consens i credibilitat. 
 
 
 
 

1.2.4. Determinacions 
 
 

El POUM en aplicació del que estableix l’article 57 del TRLU, fa les següents 
determinacions: 
 

1.2.4.1. Generals: 
 

 
a) Classifica el territori en les classes de sòl definides per la Llei i en els àmbits o les superfícies 

que resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i de la complexitat 
urbanística del municipi. 
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b) Estableix les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per a aconseguir la plena 
efectivitat del règim respectiu. 

c) Desenvolupa per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del territori, que s’ha 
d’adequar a les determinacions dels articles 3 i 9 del Decret legislatiu 1/2010. 

d) Determina els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social 
del sistema urbà que hagin d’ésser considerats per a decidir l’oportunitat i la conveniència de 
cada actuació, d’acord amb els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del 
territori. 

e) Incorpora les previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 
f) Defineix el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a mínim, a la 

proporció de 5 m2 per cada 25 m2 de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús 
residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. 

g) Defineix el sistema urbanístic d’habitatge dotacional. 
h) Estableix les determinacions necessàries per a assolir una mobilitat sostenible en el municipi. 
i) Estableix per mitjà de l’Agenda les prioritats i previsions temporals de l’execució del POUM. 
j) Fixa els criteris que incorporin un Programa de participació ciutadana i la voluntat de contribuir al 

desenvolupament urbanístic sostenible de Catalunya i de donar resposta adequada a les 
necessitats de sòl urbanitzat, d’habitatge i creixement econòmic dels municipis. 

 
 
 

1.2.4.2. En sòl urbà: 
 
 

a) Qualifica o zonifica el sòl i reserva o afecta aquest per a sistemes urbanístics generals i locals, 
respectant en tot cas la proporció adequada a les necessitats de la població. El nou planejament 
revisa les qualificacions existents per tal d’adequar-les a la seva realitat física i configurar un 
tractament normatiu global coherent. 

b) Assigna usos detallats per a cada zona. 
c) Regula els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i compositiva de les edificacions.  
d) Determina els valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals que han d’ésser 

protegits. 
e) Regula l’ús del subsòl, d’acord amb l’article 39 del TRLU, per fer factibles la prestació dels 

serveis i la implantació de les infrastructures necessàries per a la col·lectivitat, respectant en tot 
cas els aprofitaments privats que hi siguin compatibles. 

 
En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors subjectes 
a un pla de millora urbana detalla l’ordenació urbanística del sòl, fixant els paràmetres urbanístics 
necessaris per a l’atorgament de llicències d’edificació i assenyala les alineacions i les rasants així 
com les configuracions volumètriques o sistemes d’ordenació adients 

 
En sòl urbà consolidat precisa les característiques i traçat de les obres d’urbanització bàsiques. 
 
En sòl urbà no consolidat per als quals delimita sectors subjectes a un pla de millora urbana, fixa els 
índexs d’edificabilitat bruta, les densitats i els usos principals i compatibles i els estàndards per a 
determinar les reserves mínimes per als sistemes locals. 
 
En sòl urbà consolidat, estableix els elements d’urbanització que cal completar o acabar perquè els 
terrenys adquireixin la condició de solar. 
 
 
 

1.2.4.3. En sòl urbanitzable: 
 
 

En sòl urbanitzable delimitat, concreta la delimitació dels sectors i, per a cadascun d’aquests, els 
índexs d’edificabilitat bruta, la densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitatges per 
hectàrea, i els usos principals i compatibles i els estàndards per a determinar les reserves mínimes 
per als sistemes locals. 
 
En sòl urbanitzable no delimitat estableix: 
a) Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són permeses, en 

funció dels diferents usos. 
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b) Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
c) Les connexions amb les infraestructures exteriors. 
d) Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 

 
1.2.4.4. En sòl no urbanitzable: 
 
 

a) Regula cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el grau de conservació i 
protecció pretesos. 

b) Regula els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 
c) Estableix els llindars màxims d’actuacions pròpies d’activitats agrícoles admesos per 

planejament. 
d) Incorpora el catàleg específic de les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o 

rehabilitació. 
 
 
 
1.2.5. Formulació, tramitació i aprovació del POUM. 

 
 

La formulació, tramitació i aprovació dels POUMs ve determinada pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, i en el seu Reglament, de 18 de juliol de 2006. 

 
- La iniciativa per la formulació del POUM és pública i correspon a 

l’Ajuntament. 
- Amb l’objecte de garantir la participació dels ciutadans en la tramitació del 

POUM l’Ajuntament abans de l’aprovació inicial ha d’aprovar i publicar un 
programa de participació ciutadana. 

- Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels POUM 
l’Ajuntament prèviament a l’aprovació inicial ha d’acordar publicar i sotmetre 
a informació pública l’Avanç del POUM. 

- L’Avanç ha de contenir els objectius i criteris generals, una síntesi de les 
alternatives considerades, la descripció de les característiques bàsiques de 
la proposta d’ordenació i un informe ambiental preliminar. 

- L’Avanç s’ha de sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes i a 
l’informe de l’òrgan ambiental. 

- Una vegada analitzats els suggeriments i propostes presentades resultat del 
període d’audiència pública i l’informe de l’òrgan ambiental, s’esmena i 
completa el projecte de POUM. 

- L’Ajuntament aprova inicialment el projecte de POUM i el sotmet a informació 
pública pel termini d’un mes, al llarg del qual les administracions, entitats i 
persones interessades poden presentar les al·legacions que considerin 
pertinents. 

- S’estudien les al·legacions i els informes rebuts, se’n fa un informe i 
s’introdueixen les esmenes que calgui al POUM. 

- L’òrgan ambiental ha de donar conformitat a aquesta proposta de projecte de 
POUM en el termini d’un mes. 

- Posteriorment l’Ajuntament aprovarà el projecte de POUM provisionalment. 
- Es presenta el projecte de POUM aprovat provisionalment a la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Tarragona per la seva aprovació definitiva que 
s’ha de produir en el termini de quatre mesos des de la recepció de 
l’expedient. 
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1.3. Estructura documental del POUM de Querol. 
 
 
 
 
1.3.1. El document de referència per a la participació ciutadana. L’Avanç. 

 
 

El document per a la participació ciutadana de Querol està format pels 
següents documents: 

 
 

VOLUM I: Document de referència per a la participació ciutadana. L’Avanç. 
 

- Document 1:  Memòria. 
- Document 2: Els Plànols. 
- Document 3:  Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar. 
- Document 4:  La Participació Ciutadana. 
 
 
 

1.3.2. El document de referència per a l’aprovació inicial. 
 
 

El document per a l’aprovació inicial està format pels següents documents: 
 
 

VOLUM II: Document de referència per a l’aprovació inicial. 
 

- Document 0: Índex. 
- Document 1:  Memòria i Annexos. 
- Document 2: Els Plànols. 
- Document 3:  Normes. 
- Document 3bis: Ordenances. 
- Document 4: Catàleg. 
- Document 5: Agenda. Estudi econòmic i financer. 
- Document 6:  Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
- Document 7: Memòria Social. 
- Document 8: Document Comprensiu. 

 
 
 
1.3.3. El document de referència per a l’aprovació provisional. 
 

El document per a l’aprovació provisional està format pels següents documents: 
 
 

 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA.   10 

VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional. 
 

- Document 0: Índex. 
- Document 1:  Memòria i Annexos. 
- Document 2: Plànols. 
- Document 3:  Normes. 
- Document 4: Catàleg de béns. 
- Document 4bis: Catàleg de masies i cases rurals. 
- Document 5: Agenda. Estudi econòmic i financer. 
- Document 6:  Informe de Sostenibilitat Ambiental.  
- Document 6bis: Memòria Ambiental. 
- Document 7: Memòria Social. 
- Document 8: Document Comprensiu. 
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2. L’OPORTUNITAT DE LA REVISIÓ: 
 

 
 
 

2.1. El marc legal 
 

 
 

2.1.1. Planificació territorial 
 
 

La planificació territorial està afectada per aquells plans i programes que 
marquen el desenvolupament d’un territori concret en l’aspecte específic que 
desenvolupi aquell tipus de planejament. Com a marc de referència s’examina el 
planejament supramunicipal per posteriorment analitzar el planejament municipal. 
Finalment, es descriuen els usos reals de sòl i les seves tendències 
 
La planificació es realitza des de nivells supramunicipals, regionals, estatal i fins 
hi tot mundials, i amb temàtiques ben diferents: socials, territorial, ambientals, 
etc. Les planificacions d’abast més ampli marquen les estratègies de les 
planificacions d’abast més local, i haurien d’anar coordinades les unes amb les 
altres per tal d’ajuntar esforços i incrementar l’eficiència en la seva aplicació. 
 
D’aquesta manera, i en l’àmbit que ens ocupa, la planificació del municipi de 
Querol ve marcada en part, per unes estratègies supramunicipals i per altra per 
un model concret de municipi. 
 
A continuació s’analitzaran aquells plans que d’alguna manera influencien el 
model de desenvolupament sostenible que ha d’assolir Querol. S’ha pres en 
consideració els plans des d’abast català als plans propis del municipi. Cal tenir 
present que existeix una estratègia europea i una estratègia espanyola per al 
desenvolupament sostenible. 
 
Tal i com es reflexa en la taula següent, Querol està influenciat per plans 
supramunicipals com el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, o el Pla 
d’Infraestructures de Catalunya. 
 
Planificació territorial que afecta al municipi de Querol. 

 Territorial 
 
Supramunicipal 

 
El Pla territorial General de Catalunya (PTGC) 
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT) 
Pla d’Infraestructures de Catalunya 
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

  
Font: Elaboració pròpia  
 

Aspectes territorials i planejament directriu 
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La configuració i el funcionament territorial del municipi de Querol ve definida pel 
seguit d’instruments que incideixen en l’ordenació dels elements i processos de 
territori. 
 
El planejament vigent que afecta o afectarà en un futur pròxim al municipi es 
caracteritza per una jerarquia definida en funció de l’escala.  
 
Els diferents instruments van des d’escales més generals, que ofereixen unes 
directrius de coherència per a territoris que, o bé comparteixen característiques 
similars o bé constitueixen àmbits administratius; fins a escales més 
específiques, que ofereixen una resolució de més concreció i adequació a la 
realitat del municipi. Aquest seguit d’instruments es detallen a continuació: 
 

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme 

 El Pla Territorial General de Catalunya 
 Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 
 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya. 2006-2026 (PITC) 
 Programa de Sanejament d’aigües Residuals Urbanes. 2005 (PASARU 2005) 
 Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) 
 Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 
En aquest apartat s’examinen les determinacions més importants dels 
instruments de planificació territorial de major incidència pel municipi de Querol.  

 
 
 
2.1.1.1. Decret legislatiu 1/2005 (derogat pel Decret Legislatiu 1/2010) 
 
 

Malgrat la primera generació de planejament “democràtic” tingué com a objectius limitar i reordenar 
els creixements heretats, intentar donar sortida a situacions consolidades de difícil assimilació i dotar 
els pobles i ciutats dels equipaments i les infrastructures necessàries; d’això en fa ja 30 anys. Els 
canvis en la sensibilitat social en relació al medi i el fet que algunes necessitats del moment han 
quedat obsoletes i han aparegut noves necessitats o noves interpretacions de necessitats, ha implicat 
l’elaboració de nous instruments que s’adaptessin a les realitats presents, aquest ha estat l’exemple 
del Decret Legislatiu 1/2005, refós de la Llei 2/2002 i 10/2004. 

 
 
 

2.1.1.2. Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 
 
 

La Llei 1/1995, de 16 de març, va aprovar el Pla Territorial General de Catalunya, com a instrument 
per a definir els objectius d'equilibri territorial d'interès general per a Catalunya,. Els objectius que 
persegueix el PTGC són bàsicament els de potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i 
ordenar el creixement. 

 
Per a arribar a aquests objectius, el PTGC planteja un seguit de propostes i determinacions que han 
de servir com a marc orientador de les accions amb incidència territorial i que han de ser formulades 
explícitament i de tal manera que puguin ser assumides i desenvolupades pels plans jeràrquicament 
inferiors al PTGC, fixant grans línies estratègiques i delimitacions indicatives. 
 
EL PTGC planteja propostes a través de l’establiment d’estratègies territorials, mediambientals i 
econòmiques, de la definició d’un model territorial tot assignant determinades funcions territorials dins 
de l’estratègia global del Pla i, finalment, a través de l’establiment de directrius per a la formulació de 
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plans territorials d’àmbit menor: Plans Territorials Parcials, Plans Territorials Sectorials o Planejament 
General Urbanístic. 
 
La peça bàsica per a l’articulació, comprensió i concreció de les propostes del PTGC són els sistemes 
de proposta, els quals identifiquen, amb diferents denominacions segons les tasques que els assigna 
el Pla, diferents zones del territori català. Els sistemes de proposta poden ser formats per un o més 
sistemes urbans existents o simplement per nuclis, centres d’un sistema urbà incipient o feble. 
 
Per altra banda, la definició i fixació dels paràmetres urbanístics bàsics, la distribució indicativa d’usos 
del sòl i la localització indicativa dels elements de les diferents xarxes d’infrastructures, equipaments i 
espais verds en els sistemes de proposta definits no és objecte del PTGC sinó que aquest ho deixa 
en mans dels Plans Territorials Parcials corresponents. En el cas de Querol, el Pla Territorial Parcial 
que li correspon es el del Camp de Tarragona. 
 
Per altra banda, també es defineixen els àmbits bàsics territorials (ABT) que constitueixen àrees de 
planificació i, per tant, que no tenen una estructura pròpia. Són unitats territorials de cara a planificar 
polítiques per a la millora de la qualitat de vida. El PTGC proposa per la comarca del Alt Camp quatre 
ABT: Valls, Alcover, Vila-rodona i Pla de Santa Maria a la que pertany el municipi de Querol juntament 
amb els municipis de Pla de Santa Maria, Cabra del Camp, Figuerola del Camp i Pont d’Armentera. 

 
Així doncs, les ABT constitueixen una unitat funcional territorial en el moment de distribuir 
equipaments i en el moment d’aplicar polítiques de protecció mediambiental del territori, aquest darrer 
aspecte d’una rellevància crucial en les zones congestionades.  
 
Finalment, es defineixen també uns àmbits funcionals territorials (AFT) que són formats per un 
sistema urbà central, que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen amb un 
cert grau de dependència, de manera que el conjunt constitueix una unitat funcional definida i 
composta a partir de sistemes urbans de diferent comarques. El municipi de Querol pertany a l’AFT 
del Camp de Tarragona, tal i com s’observa en el mapa següent. 

 
 
 
 
 

Mapa 3.2.1-1 Àmbits Funcionals Territorials de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              
 
 
 
 
  Font: Pla Territorial General de Catalunya 
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ÀMBIT FUNCIONAL TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA. 
 

Polaritats i sistemes urbans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els sistemes de proposta totalment o parcialment localitzats en aquest àmbit territorial estan integrats 
pels sistemes urbans següents: 
 
 
Sistemes de proposta 
 
- Un sistema de reequilibri territorial de nivell 1 basat en sistemes urbans de: 

 Tarragona + Reus + Valls + Cambrils + Alcover + Masllorenç. 
 

- Un sistema d'articulació i desenvolupament del sistema de reequilibri territorial de nivell 1 basat 
en sistemes urbans de:  

 Montblanc + I'Espluga de Francolí + la Riba. 
 

- Part d'un sistema de reequilibri territorial de nivell 3 basat en sistemes urbans de: 
 Falset + Móra d'Ebre + Flix + Gandesa. 

 
- Un sistema de reequilibri territorial de nivell 4 basat en el sistema urbà de: 

 Santa Coloma de Queralt. 
 

- Un sistema d'articulació entre àmbits funcionals territorials basat en sistemes urbans de:  
  El Vendrell + L’Arboç. 
 

- Dos sistemes costaners basats en sistemes urbans i les polaritats 
  Mont-roig-Vandellòs. 
  Torredembarra-Roda de Barà. 
  Calafell-Cunit. 
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Els sistemes urbans i els sistemes proposta 

 
 

Estratègies globals per l’àmbit funcional territorial (AFT) 
 

- Potenciar la formació d'un gran sistema de reequilibri territorial, que serà el més important en 
població de Catalunya fora de l’àmbit metropolità, construït a partir de la unió dels sistemes 
urbans de Tarragona, Reus, Valls i Cambrils amb I'objectiu d'aconseguir un sistema potent que 
pugui esdevenir alternativa al sistema central metropolità barceloní quant a localització 
d'activitat, de manera que permeti una descentralització d'aquest, cap a la consecució, per tant, 
d'un equilibri territorial global de Catalunya. 

- Donar suport a aquest sistema central de I'àmbit funcional territorial amb el sistema de 
Montblanc-l’Espluga; actualment aquests sistemes ja mantenen fortes relacions, ja que, tot i la 
seva separació física per la serra de Miramar, són molt propers. Alhora aquest sistema 
d’articulació i desenvolupament exerceix unes certes funcions com a ròtula o nexe d’unió 
respecte a l’àmbit funcional territorial de les terres de ponent.  

- El sistema central de l’AFT i el sistema d’articulació i desenvolupament formen l’àrea central de 
l’AFT. 

- Potenciar la formació d’un sistema de reequibri territorial de nivell 3 basat en els sistemes 
urbans de Falset, Mora d’Ebre, Flix i Gandesa. Aquest sistema de proposta aglutiaria les 
polaritats rellevants de les comarques, de forma que articulés els àmbits funcionals dels Camp 
de Tarragona, Terres de l’Ebre i Ponent, i buscaria aconseguir un augment de les interrelacions 
entre aquestes comarques i del seu grau de desenvolupament. És un sistema que, per la seva 
localització en una zona amb dificultats, té una rellevància especial dintre dels dos AFT als quals 
pertany, com també en el global de Catalunya. 

- Potenciar conforme al seu nivell el sistema de reequilibri territorial de nivell 4, basat en el 
sistema urbà de Santa Coloma de Queralt; sistema de pes feble en valors absoluts, però 
important des del punt de vista relatiu territorial, atesa la seva localització en zona poc poblada.  

- Potenciar la formació i el desenvolupament d'un sistema d'articulació àmbits funcionals 
territorials, basat en el sistema urbà del Vendrell, localitzat a I'extrem sud del vuit català i, com ja 
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hem dit abans, per al sistema de nova creació de l'altre extrem del vuit, amb les funcions 
bàsiques d'estirar l’àmbit funcional Metropolità i de ser un nexe d'unió o ròtula entre aquest i el 
sistema central de l'AFT del Camp de Tarragona.  

- Aplicar polítiques de desenvolupament de qualitat als sistemes turístics costaners i estendre’n 
les àrees d'activitat cap a l'interior, bé siguin en el mateix municipi perquè aquest disposi de 
territori suficient, cas de Mont-roig o Vandellòs; bé en uns altres municipis de segona línia, com 
és el cas Torredembarra, Altafulla, Creixell, Roda de Barà, Calafell o Cunit. 

- Aconseguir que els territoris dels sistemes urbans del sistema Tarragona-Reus-Valls-Cambrils 
treballin conjuntament. Aquest és l'aspecte més destacat de la definició d'estratègies per a 
aquest àmbit funcional territorial del Camp de Tarragona. Cal fomentar les interaccions entre els 
diferents nuclis i articular-hi els seus desenvolupaments físics amb una visió global del sistema i 
de l’àmbit territorial que permeti donar-li una estructura unitària. Lògicament, la localització 
d’aquests desenvolupaments físics ha de produir-se en els sòls planers de les tres comarques 
del Camp i no ocupats per espais d’especial interès mediambiental. Aquest sistema resultant 
seria actualment el de pes més important tret de l’àrea metropolitana, amb una població fixa de 
300.000 persones i, per tant, es configuraria com un sistema capaç de competir amb l’àrea 
central catalana, en disposar de prou territori, població i dinàmica econòmica.  

- Per reforçar la dinàmica econòmica i de població del sistema central i de l’àmbit funcional 
territorial global, cal millorar o crear les infraestructures que això comporta, especialment les 
infraestructures de transport, que cohesionin i articulin tant els sistemes com tot I'àmbit, de 
manera que li permetin treballar al màxim com a unitat funcional; també necessàries par tal de 
relligar l'àmbit amb els altres àmbits territorials de Catalunya, funció aquesta de potenciar el 
sistema de reequilibri territorial de nivell 1. 

- Per a reforçar la capitalitat i poder d'atracció del sistema central de Camp de Tarragona cal 
localitzar-hi també equipaments de rang nacional i serveis especialitzats, que requereixen uns 
llindars de població prou elevats per aparèixer.  

 
Les actuacions concretes en aquest àmbit funcional territorial -referides a les xarxes de transport- son 
les següents: 

 
XARXA VIÀRIA 

 
Eixos nord sud: 
Connexió de I'eix del Segre amb el Litoral, des d'Artesa de Segre passant per  Agramunt, Tàrrega, 
Montblanc, Valls i Tarragona, que connectarà aquest àmbit del Camp de Tarragona amb el de la 
plana de ponent. 
 
Connexió Montblanc-Reus-Salou. 
Connexió de Manresa-Igualada amb el sistema central de I'àmbit millorant els traçats actuals. 
 
Eixos est-oest: 
Eix Pre-litoral que aniria a lligar la falda de la serralada Pre-litoral a partir de l 'anomenat Quart cinturó, 
des del Vallès fins a la connexió amb l'autopista A-7, a Mont-roig del Camp, passant i articulant el 
sistema central tarragoní, prestant especial atenció a l’impacte mediambiental que pot tenir. 
 
Eix de penetració costa-interior a partir del sistema central tarragoní i cap a Terol. 

 
XARXA FERROVIÀRIA 

 
La futura línia del TAV es bifurcaria en aquest àmbit funcional territorial en un traçat mediterrani a 
València. 
 
Les estacions del TAV s'haurien de localitzar relativament properes al port i a l'aeroport, en el sistema 
central, que veuria així reforçades la seva connectivitat exterior i la seva cohesió interna. 
 
En les línies fèrries convencionals, a part de les actuacions genèriques per millorar la seva 
operativitat, cal preveure actuacions en la línia que corre paral·lela i molt propera a la costa, per tal de 
permetre articular i estructurar el desenvolupament urbà. 
 
Es proposa establir un servei de metro regional que connecti les principals polaritats de I'àmbit, 
especialment les de I'àrea central. 
 
PORT 
 
Cal potenciar el port de Tarragona com a gran centre d'intercanvi de mercaderies de I’àmbit funcional 
territorial, lligat a l'aeroport i a la línia d'alta velocitat, creant-hi una  zona d’activitats logístiques. 
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AEROPORT 
 
Cal millorar l'aeroport de Reus-Tarragona par tal de potenciar el seu ús alternatiu i de suport de 
l'aeroport de Barcelona i relligar-lo amb els altres grans centres de transport  a esmentats. 

 
Propostes del PGTC 

 
 
 
 

 
2.1.1.3. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, (PTPCT) 

 
 

L’Edicte de 3 de setembre de 2007 pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte del Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarragona, (PTPCT)., publicat al DOGC núm. 4961, de 4 de setembre. 

 
El 14 de juliol de 2008 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar inicialment el 
projecte del PTPCT. 
 
Per resolució de data 15 de desembre de 2009, el Conseller de PTOP va aprovar provisionalment el 
projecte del PTPCT. 
 
En data 12 de gener de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el PTPCT. L’acord de 
Govern i la normativa del Pla han estat publicats al DOGC núm. 5559 de 3 de febrer de 2010 a 
l’efecte de la seva executivitat immediata. 

  
 

MARC LEGAL, ABAST I CONTINGUT DEL PTPCT. 
  

Marc legal. 
 

El PTPCT es redacta d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, la qual el 
defineix com un dels instruments de planejament territorial conjuntament amb el Pla territorial general 
i els plans territorials sectorials. 
 

Els plans territorials parcials han de desplegar les determinacions del Pla Territorial General amb el 
major detall que permet la menor extensió del seu àmbit. 
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D’acord amb el seu caràcter pròpiament territorial, la Llei estableix per als plans territorials un 
contingut temàtic similar al del Pla Territorial General. 
Abast. 
 
El grau màxim d’abast del pla s’assoliria quan aquest establís les pautes que asseguressin les 
coherències de totes les polítiques públiques i les actuacions privades en vers un model territorial que 
es defineix com l’objectiu desitjat. 
 
El pla hauria de: 
- Prendre consideració, com a referents bàsics de la matriu territorial, d’aquells components  de 

major estabilitat entre els que cal destacar la configuració del medi físic. 
- Ocupar-se preferentment d’aquelles variables territorials en què, a més de ser rellevants per al 

desenvolupament del territori, el pla pugui tenir una incidència efectiva. 
- Modular les propostes en normes, directrius i recomanacions segons les matèries en que es tracti. 
- Establir condicions per als programes d’actuacions, més que definir programes concrets. 

 
 

Contingut.  
 
El PTPCT desenvolupa la seva proposta espacial a partir dels tres sistemes adoptats: espais oberts, 
assentaments i infraestructures de mobilitat; en cada sistema atesa llur diferent naturalesa, les 
determinacions assoleixen un diferent abast. 
 
Les regulacions que el pla estableixi per al sistema d’espais oberts podran assolir el caràcter de 
normes d’aplicació directa quan no siguin imprescindibles majors concrecions mitjançant instruments 
intermedis. 
 
Per al sistema d’assentaments el pla assenyala, d’una banda, l’estructura de rangs dels nuclis i les 
àrees urbanes que preveu en el model territorial proposat, i de l’altra banda, les estratègies de 
desenvolupament urbà que es proposa per a cadascun, d’acord amb aquest model. 
 
Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat s’han d’establir relacions de coherència i 
complementarietat entre els plans territorials parcials i els plans sectorials específics. 

 
 

LES PREMISSES DEL PROGRAMA DE PLANEJAMENT. 
 

En coherència amb el PTGC el pla territorial ha adoptat les premisses, les quals es concreten en 
criteris; de caràcter qualitatiu, per al tractament dels diversos components per a les propostes 
d’ordenació, i en hipòtesis; de caràcter quantitatiu que permeten definir diferents escenaris econòmics 
i demogràfics als quals les propostes d’ordenació han de donar resposta. 
 
Criteris de planejament. 
 
Si bé sense una estricta exactitud conceptual, ja que la majoria de criteris sol tenir projecció en els 
tres sistemes el pla fa la següent classificació en funció de la major implicació amb un o altre sistema: 
 
SISTEMA D’ESPAIS OBERTS. 
 
- Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 
- Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació 

del territori. 
- Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 
- Moderar el consum de sòl. 

 
SISTEMA D’ASSENTAMENTS. 
 
- Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 
- Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 
- Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 
- Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de 

polígons industrials o terciaris. 
- Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 
- Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat. 
- El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori. 
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SISTEMA DE MOBILITAT. 
 

- La mobilitat es un dret i no una obligació. 
- Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments. 
- Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 
- Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant 

infraestructures concordants amb la matriu territorial. 
 
 

Escenaris econòmics i demogràfics. 
 

El PTPCT treballa amb el mateix horitzó 2026 que el Pla Territorial General. 
 
El supòsit de partida per a definir els escenaris demogràfics del territori és que la variable 
independent que determina l’evolució demogràfica és la dinàmica de desenvolupament econòmic 
(evolució del PIB anual) i més concretament la part d’aquests desenvolupament que correspongui a 
l’increment de llocs de treball. 

 
Partint d’aquestes consideracions el pla adopta com a hipòtesi de treball el creixement de llocs de 
treball d’un 1,25% anual els dos primers quinquenis des de 2001 i d’un 1% anual els tres darrers fins 
al 2026. 

 
La simulació del model amb les hipòtesis assenyalades dona els resultats següents: 

 
Població 2026:  7.800.000 habitants. 
Increment de població (2001-2026):  1.300.000 habitants. 
Entrada d’immigrants (2001-2026):  1.500.000 habitants. 
Increment de llocs de treball (2001-2026):  940.000 llocs. 
Increment d’habitatge necessari (2001-2026):  730.000 habitatges. 
Taxa de dependència:    de 0,476 (2001) a 0,502.  

 
El Pla aplica aquesta simulació feta a la totalitat del territori de Catalunya, per àmbits territorials per 
obtenir l’assignació de resultats a cadascun amb la incorporació de factors correctors en funció de les 
polaritats, accessibilitat, planejament i la disponibilitat de sòl adequat per a usos urbans.  
 
 
Amb aquesta metodologia obté els següents resultats: 
 
CAMP DE TARRAGONA 
    2001  2026  Increment 
  
Població:    469.285  808.214  338.929 
Immigrants:       318.198  
Ocupats:    208.107  416.396  208.289 
Habitatges principals:  164.087  315.345  151.258 
  
I més concretament per la comarca: 

 
ALT CAMP 

    2001  2026  Increment 
  
Població:    36.639  61.380  24.741 
Taxa de dependència:  0,53  0,45 
Immigrants       25.300  
Ocupats:    16.617    31.903  15.286 
TOE:    0,69  0,75 
Habitatges principals:  12.655  23.283  10.628 

 
 

L’ÀMBIT DEL PTPCT. 
 
Estructura geogràfica. 
 
L’àmbit del Pla són les sis comarques: Alt i Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Priorat i Baix 
Penedès. 
Té una superfície de 299.969 hectàrees repartides entre 131 municipis. 
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A continuació el Pla realitza una anàlisi del medi natural per cadascuna de les comarques. 
 
 
Síntesi de l’estudi DAFO efectuat per la URV. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va encarregar un estudi DAFO a la Universitat 
Rovira i Virgili sobre les principals qüestions a tenir en compte en l’ordenació territorial del Camp de 
Tarragona. 
 
 
Objectius del Pla Territorial del Camp de Tarragona. 

 
El nou Pla té com a objectiu: 

  
Ordenar el creixement urbanístic de la regió per tal de poder assumir els creixements esperats de 
manera eficient i sostenible i garantir la dotació adequada d’infraestructures, equipaments i serveis 
per a la població. 
 
Protegir valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic i 
agrícola, com les àrees vitivinícoles, les àrees de regadiu, el paisatge del garrofer o els espais 
costaners. 
 
Definir la futura conurbació central del Camp de Tarragona, cridada a convertir-se en la segona gran 
àrea urbana de Catalunya, i necessitada d’un projecte de conjunt que permeti coordinar els 
planejaments de cada municipi. 
 
Ajustar les grans infraestructures viàries i, especialment, definir els eixos necessaris per a 
l’estructuració interior de la regió, mitjançant l’establiment de diversos arcs viaris transversals. 
 
Apropar més el tren a la ciutat actual i futura, amb el soterrament de vies a Tarragona –es proposa 
una alternativa al traçat litoral pel centre de la ciutat–, la proposta de noves estacions de tren i la 
confluència dels diferents sistemes ferroviaris previstos –altes prestacions, regionals, rodalies i 
tramvia– en l’estació Central, al sud de l’aeroport, garantint la intermodalitat del conjunt del sistema 
ferroviari del Camp de Tarragona. 
  
D’altra banda, per tal de concretar i completar les actuacions a dur a terme, aquest Pla territorial 
reconeix els tres plans directors urbanístics plurimunicipals actualment en curs: 
 
- El Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona 
- El Pla director urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures viàries, ferroviàries i 

logístiques a la comarca del Baix Penedès 
- El Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona 

 
 
 

EL SISTEMA D’ESPAIS OBERTS. 
 
 

 
Els espais oberts del Camp de Tarragona. 

 
 

La notable dimensió del sòl classificat com a urbà i urbanitzable impedeix, especialment al litoral i a 
les planes prelitorals, la continuïtat dels espais oberts. 
 
Aquest és un territori amb un pes important de la plana, amb un ús tradicionalment agrícola que es 
manté per bé que amb productes d’escàs valor afegit. Es detecta, arreu, una abundant presència 
d’edificacions rurals, residencials i de lleure. Les principals planes estan mol fragmentades per 
infraestructures viàries i ferroviàries i per la dispersió de teixits urbans. És als espais de muntanya on 
es concentren els valors naturals. 
 
El catàleg del paisatge del Camp de Tarragona, en fase de tramitació, ha identificat 29 unitats del 
paisatge. 
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Dos plans directors urbanístics han establert mesures de protecció per a determinats àmbits de sòl no 
urbanitzable, el Pla director de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona i el Pla 
director urbanístic del sistema costaner. 
 
Un 31% del Camp de Tarragona està protegit mediambientalment, el 14% corresponia amb els espais 
PEIN i el 17% és l’aportació de la proposta de Xarxa Natura 2000. 

 
 
Diversa legislació sectorial (aigües, costes, carreteres, vies pecuàries, patrimoni arqueològic i 
paleontològic) estableix proteccions del domini públic i les seves servituds. 

 
Altres normatives sectorials (forestal, turística, del paisatge o la del patrimoni cultural) protegeixen 
sectorialment elements i espais del territori. 
 
Per determinar l’aptitud per al desenvolupament urbanístic el Pla analitza topogràficament; el pendent 
del terreny i les orientacions, les zones de risc natural o tecnològic; zones inundables, geològicament 
inestables, d’incendis, risc sísmic, tecnològic i nuclear. 

 
Una característica del sòl no urbanitzable del Camp de Tarragona és l’existència d’un dens 
disseminat d’edificacions i instal·lacions a les propietats rurals. 

 
Objectius, estratègies i instruments del Pla. 
 
Els principals reptes que es plantegen dins del marc competencial del Pla són: 
 
- La gran dispersió del sòl urbà i dels diferents usos del territori. 
- La gran densitat i dispersió de construccions, instal·lacions i infraestructures en sòl no urbanitzable. 
- La inexistència d’una reflexió sobre els valors del sòl no urbanitzable. 
- La inexistència d’una xarxa supramuncipal continua en sòl no urbanitzable que garanteixi la 

preservació i connexions ecològiques. 
- La pèrdua del patrimoni paisatgístic rural. 
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- La insuficient garantia de continuïtat de les infraestructures toves com els itineraris de vianants, 
camins ramaders, etc. 

- La gestió insuficient del sòl no urbanitzable. 
 
L’ordenació dels espais oberts que proposa el Pla es fonamenta en les següents premisses: 
- La política de sòl no urbanitzable és un element del planejament territorial tan important com la 

política d’infraestructures o d’urbanització. 
- El sòl no urbanitzable no pot seguir essent considerat com a residual al procés d’urbanització. 
- No tot el sòl urbanitzable és igual ni compleix les mateixes funcions territorials ni té el mateix valor. 
- Per garantir les funcions ecològiques i àdhuc social, cal que el sistema de sòl no urbanitzable sigui 

un sistema continu. 
- Per garantir les funcions ecològiques, productives, paisatgístiques i de lleure és preferible un menor 

nombre de peces grans que moltes de petites. 
- Per abordar una protecció i una gestió real del sòl no urbanitzable és imprescindible una 

revalorització del sòl no urbanitzable. 
- L’aprofitament agrari forma part indissoluble i essencial dels espais oberts i, àdhuc, dels sòls de 

valor natural i de connexió ecològica. 
- Com a principi de sostenibilitat i de precaució davant un futur que no podem preveure, és assenyat 

preservar aquells sòls més fèrtils, més productius o de major aptitud per a un maneig eficient. 
 

Les finalitats de l’ordenació del sistema d’espais oberts del Camp de Tarragona són: 
 

- Evitar la urbanització i degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen especials 
qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, cultural, agrícola i econòmic. 

- Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes orogràficament o 
subjectes a riscos, d’acord allò que estableix la normativa urbanística. 

- Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat i la 
salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides. 

- Preservar aquells terrenys necessàries per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat de 
conservació les zones humides. 

- Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del sistema d’espais 
oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no urbanitzades. 

- Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d’urbanització i edificació. 
- Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de les àrees 

necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur. 
- Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts. 
- Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural. 
- Proporcionar pautes especials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions que es 

poden admetre en sòl no urbanitzable. 
Les estratègies i instruments del Pla són: 
 
a) Delimitació i protecció normativa de determinats espais oberts: 

▪ Delimita i dota de protecció especial els espais de valor natural i de connexió ecològica. 
▪ Delimita i dota de protecció territorial els espais de dimensió significativa globalment 

inadequats per al desenvolupament urbanístic per raons de risc i/o d’afectacions rellevants. 
▪ Delimita i dota de protecció territorial els espais de certa dimensió de potencial interès per a la 

ubicació, en el futur, de possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic. 
▪ Delimita i dota de protecció territorial els espais d’interès paisatgístic, patrimonial i/o identitari. 
▪ Recull com a sòl d’especial protecció, els àmbits no urbanitzables del Pla director urbanístic 

del sistema costaner. 
▪ Defineix el sòl no urbanitzable de protecció preventiva on es possible el desenvolupament 

urbà i en el qual es preferible que s’esdevinguin les actuacions admissibles en el sòl no 
urbanitzable. 

 
b) Establiment de condicions al desenvolupament urbà amb especial incidència sobre els espais 

oberts. 
▪ Estableix per alguns sectors urbanitzables condicions especials pel que fa a la ubicació i 

magnitud de les zones verdes. 
▪ Estableix límits físics estratègics a l’extensió del teixit urbà i separadors urbans. 
▪ Estableix normativament l’obligatorietat que els nous desenvolupaments urbans es produeixin 

contigus a la xarxa de pobles i ciutats existent. 
▪ Estableix una normativa per a la implantació, en sòls de protecció preventiva o territorial, 

d’elements excepcionals, estratègics i d’elevat interès territorial. 
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c) Establiment de directrius i recomanacions per a la planificació i gestió del sòl no urbanitzable: 
▪ Estableix directrius per a la delimitació del sòl no urbanitzable en el planejament municipal. 
▪ Estableix directrius i condicions paisatgístiques generals per a les transformacions de sòl en 

els espais rurals. 
▪ Estableix recomanacions complementàries per a una major planificació i gestió dels espais 

oberts.  
 
 

Principals determinacions del Pla i la seva justificació. 
 

a) Espais oberts de protecció especial. 
 

S’hi inclouen tots aquells sòls en que concorren valors que justifiquen un grau de protecció 
altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar. 
 
El Pla ha inclòs els espais naturals protegits sectorialment per la legislació ambiental i els espais 
naturals de valor regional i els connectors ecològics, entre els quals alguns espais agrícoles 
d’especial valor o d’altres integrants de mosaics agroforestals. 
 
Així en el conjunt del Camp de Tarragona el percentatge d’espais oberts de protecció especial 
passa del 31% sectorial al 59%. 
 
Aquests espais tindran obligatòriament el règim del sòl no urbanitzable llevat que convingués 
incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com 
a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic del sòl. 
 
En el sòl de protecció especial, es podran autoritzar les edificacions de nova planta que tenen 
per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la millora de la 
gestió del sòl. 
Les infraestructures que inevitablement hagin de travessar sòls de protecció especial adoptaran 
solucions que minimitzen les afectacions. 
 

b) Espais oberts de protecció territorial. 
 

S’inclouen en aquests tipus de sòl aquells terrenys que sense assolir el grau de valor dels sòls 
de protecció especial convé protegir per motius de risc o afectacions, d’interès paisatgístic i/o 
agrícola, de potencial interès estratègic i per a la preservació dels corredors d’infraestructures. 

 
Així en el conjunt del Camp de Tarragona el percentatge d’espais oberts de protecció territorial 
és del 16%. 
 
Aquests espais tindran obligatòriament el règim del sòl no urbanitzable excepte en aquells casos 
que esdevingui una actuació excepcional d’interès estratègic. 
 
Com a regla general no s’admeten actuacions que comportin la urbanització. 
 
Les edificacions i infraestructures que la legislació permet en el sòl no urbanitzable, restaran 
subjectes a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas justifiquen la seva 
classificació com a sòl de protecció territorial. 

 
c) Espais oberts de protecció preventiva. 

 
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o territorial. 
 
El marc de protecció d’aquest sòl no urbanitzable el defineix la llei d’urbanisme de Catalunya i el 
planejament urbanístic municipal, així com el mateix Pla territorial mitjançant les seves directrius 
en matèria d’espais oberts, assentaments i paisatge. 
 
Aquest tipus de sòl abasta el 15% del territori del Camp de Tarragona. 

 
d) Condicions al desenvolupament urbà amb especial incidència sobre els espais oberts. 

 
El Pla incorpora determinacions sobre el desenvolupament urbanístic dels assentaments 
directament associades a objectius relatius als espais oberts. 
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e) Directrius i recomanacions. 
 

El Pla estableix directrius normatives per al planejament urbanístic municipal, també estableix 
normes generals en matèria de paisatge per les edificacions i instal·lacions en sòl no 
urbanitzable i recomana una relació d’instruments de planificació i gestió per complementar les 
directrius d’ordenació territorial. 

 
 
 

EL SISTEMA D’ASSENTAMENTS URBANS. 
 
 

Objectius, estratègies i instruments del Pla. 
 

 
El Camp de Tarragona es caracteritza per una important dinàmica de creixement demogràfic que es 
distribueix de forma desigual en el territori. Al Baix Camp i l’Alt Camp la població es concentra en la 
seva capital, mentre que a la resta del territori la dispersió d’assentaments és més acusada. A més, 
la concentració de població més important es dóna als municipis de la costa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest context, el Pla pretén donar cabuda de la manera més sostenible possible a les previsions 
de necessitats d’habitatge i llocs de treball i garantir uns serveis adequats; definir un model 
supramunicipal de creixement, fins ara inexistent; minimitzar la gran dispersió del sòl urbà i dels seus 
diversos usos en el territori i, en conseqüència, els sobrecostos i ineficiències en la prestació de 
serveis i de la mobilitat que se’n deriven, i evitar el malbaratament de sòl per planejaments ineficients. 

  
  

POTENCIAR UNA XARXA DE CIUTATS MITJANES DEL CAMP DE TARRAGONA 
 

El Pla proposa que els creixements més significatius es concentrin en aquells nuclis capaços de    
crear una xarxa de ciutats mitjanes articuladores del territori i prestadores de serveis al conjunt del 
territori. Aquests nodes principals, són Reus i Tarragona, com a polaritats regionals; la resta de les 
capitals comarcals; i nuclis com Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, l’Arborç, l’Espluga de Francolí, Santa 
Coloma de Queralt, Salou, Torredembarra i Vila-seca. 
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A més, per a ordenar el creixement dels diferents pobles i ciutats, el Pla proposa estratègies 
diferenciades: 
  
a. Creixement potenciat: el Pla proposa un creixement potenciat per a les capitals de comarca i 

municipis com Cambrils, Salou, Vila-seca o Santa Coloma de Queralt. 
b. Creixement mitjà o moderat: assenyala els nuclis on és possible un creixement en extensió 

sense generar un impacte negatiu. Més d’un centenar de nuclis de Tarragona es troben en 
aquesta situació. 

  
c. Millora i compleció: determina els municipis que requereixen més d’actuacions qualitatives de 

millora que no pas d’extensió. S’assenyalen d’aquesta manera alguns nuclis d’interès 
patrimonial com Santes Creus o Siurana i aquells nuclis molt petits, de mala accessibilitat i/o 
amb poc sòl apte per al desenvolupament urbà. 

   
ÀREA CENTRAL DE TARRAGONA 
  
El Pla parteix del fet que no tot el sòl a l’interior de la conurbació és adequat per al desenvolupament 
urbà. Les zones afectades per risc tecnològic a l’entorn del polígon petroquímic sud, les zones amb 
risc d’inundacions a l’entorn del Francolí, les zones afectades per la proximitat de l’aeroport o les 
zones no edificables per afectacions aeronàutiques defineixen, en bona mesura, les opcions 
possibles.  

  
Així doncs, assenyala els àmbits preferents d’extensió, aquelles àrees de sòl no urbanitzable 
preventiu més adequades per a l’extensió del teixit urbà i la creació de ciutat, alhora que defineix un 
sistema ferroviari i viari capaç d’estructurar de manera eficient aquesta conurbació central del Camp 
de Tarragona. 
 
  
ORDENAR LES URBANITZACIONS I ELS POLÍGONS INDUSTRIALS 
  
El Pla territorial té l’objectiu d’ordenar les urbanitzacions aïllades de les trames urbanes i els polígons 
industrials del Camp de Tarragona. Per aquest motiu: 

- Reconeix la possibilitat de desenvolupar urbanitzacions d’acord amb el planejament municipal 
vigent, és a dir, consolidar les existents però no ampliar-les i, encara menys, planejar-ne de 
noves. De fet, estableix com objectiu general l’augment de la seva integració urbana quan són 
contigües als nuclis històrics i, en alguns casos molt concrets es pot plantejar la reducció de la 
seva superfície o l’extinció. 

- Aclareix els mecanismes i condicions per a la creació de polígons industrials establint diversos 
procediments possibles. L’objectiu és que la creació de nous polígons aïllats sigui l’excepció. Es 
propugna que s’ubiquin contigus als nuclis urbans i amb la magnitud que estableix l’estratègia 
de desenvolupament urbanístic que el Pla assenyala per a cada nucli. Igualment, es permet 
l’extensió d’un nombre limitat de polígons existents, aquells de millor posició pel que fa a la 
mobilitat i amb sòl adequat per a la seva extensió. 

- Recondueix projectes urbanístics cap a la sostenibilitat i l’eficiència. El nou document identifica 
aquells sectors encara molt poc consolidats i sense planejament derivat que desaprofiten les 
possibilitats del territori. En aquests casos es proposa un canvi en els seus paràmetres, usos o 
configuració exigint una major intensificació urbana o determinades actuacions per crear ciutat, 
alliberar espai, aprofitar les potencialitats del tren o millorar la relació entre habitatges i llocs de 
treball. 

   
 

EL SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
  
 
El Pla analitza l’ajustament de les grans infraestructures que han de travessar i interconnectar la regió 
amb l’exterior però també, i molt especialment, els dèficits de l’actual xarxa viària interior, la que ha 
d’estructurar el sistema urbà emergent del Camp de Tarragona. Igualment, recull el trasllat de la línia 
costanera de Renfe cap a l’interior, tal i com es proposava a l’Avantprojecte i que ja ha donat lloc a 
diverses actuacions administratives en els darrers mesos. 
Tot i les seves propostes en matèria de carreteres, les aportacions més innovadores i rellevants del 
Pla es produeixen en el sistema ferroviari i és en aquest àmbit del tren, i especialment en l’àrea de la 
conurbació central, que el nou document presenta els canvis més substancials respecte 
l’Avantprojecte de Pla. 
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Una xarxa ferroviària vertebradora del territori 
  

El punt de partida és la constatació d’un escàs paper del ferrocarril en la mobilitat interior de la regió 
que contrasta amb la bona posició ferroviària de la regió en relació amb la mitjana i llarga distància.  
 
Per tal de corregir aquesta dicotomia, el Projecte dissenya un sistema que vertebra, amb el nombre 
mínim de corredors, gran part de les àrees fortament poblades i també les turístiques, els principals 
equipaments comarcals (universitat, hospitals, Port Aventura) i els principals sistemes (estació central, 
terminal de l’aeroport). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Transport de viatgers 
  
Per tal de potenciar la mobilitat a la regió mitjançant una xarxa de transport públic eficient, sostenible i 
integrada, el nou Projecte de Pla aposta per: 

- Traslladar la línia de Renfe des de la costa a l’interior. Per això, identifica els trams ferroviaris a 
desafectar del front marítim de Tarragona (entre la Savinosa i Tarragona-classificació), el que 
actualment discorre entre el polígon petroquímic sud i el complex turístic de Port-Aventura, el 
tram que uneix Vila-seca i Reus, inclosa bona part del traçat per l’interior de la ciutat, i el tram 
urbà per Roda de Barà.  

- El reconeixement de l’estació Central, que actualment es troba en fase de construcció al sud de 
l’aeroport de Reus i sobre el corredor ferroviari mediterrani, com a estació intermodal en la que 
es fan confluir l’alta velocitat, els regionals, els rodalies i el tren tramvia. 

- La definició d’un sistema de rodalies més lligat a la ciutat (soterrament pel centre de la ciutat de 
Tarragona i pel nord dels barris de ponent com alternativa al soterrament litoral). Pels barris de 
ponent del municipi de Tarragona (2ona fase) discorre –enllaçant Tarragona, l’estació central i 
Reus–, seguint més o menys l’eix de la carretera T-11. 
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- El condicionament del tram del corredor mediterrani entre Vila-seca i Perafort, amb l’objectiu que 
pugui ser d’ample mixt i que la línia convencional Reus – Roda pugui passar per l’estació 
Central i permetre possibles moviments entre el sistema ferroviari de la conurbació central i 
l’estació “Camp de Tarragona” de la línia Madrid – Barcelona. 

- La possibilitat que l’ample de via UIC, a més d’arribar al port, entri a la ciutat de Tarragona. 

- La proposta d’un tramvia del Camp de Tarragona o Tram Camp pel qual, malgrat el traçat 
definitiu està subjecte al corresponent estudi informatiu, s’assenyala un traçat indicatiu en els 
trams interurbans i esquemàtic, amb el nom de tram urbà per definir, dins l’àmbit de les ciutats 
de Tarragona i de Reus. 

- L’actuació a Picamoixons que permeti el gir directe Reus – Valls i viceversa. 

- La possibilitat d’utilitzar la via Reus – Roda per al transport de viatgers entre el Baix Penedès, 
l’estació de Perafort i l’estació intermodal del Camp. S’assenyala una variant pel sud del nucli 
urbà de Roda de Barà amb una estació que substituiria l’actual. S’emfatitza que la línia serà de 
doble via i amb doble túnel a Puigdelfí. 

- Modernització i millora de la línia Reus – Móra pel Baix Camp i el Priorat 

Pel que fa a les altes prestacions, a més de potenciar el corredor ferroviari mediterrani i de l’alta 
velocitat, el nou document recull el futur TAV Tarragona – Castelló com a traçat en estudi i grafiat, 
només, a tall d’esquema. 
 
b) Transport de mercaderies 

  
Pel que fa al transport de mercaderies, el Pla proposa itineraris alternatius per evitar el pas pel centre 
de la ciutat de Tarragona i de Reus. 
  
A banda de la rehabilitació de la via Reus-Roda, la construcció d’una variant ferroviària per l’est de 
Reus pel costat de l’aeroport, el drenatge ferroviari del port entre la ZAL i Vila-seca i la potenciació de 
la via convencional entre Reus i Lleida per a mercaderies, el nou document afegeix:  
 
- La previsió d’una nova pota ferroviària per al polígon industrial de Valls i la seva futura àrea 

d’expansió cap a llevant. 

- Una nova estació de mercaderies a Montblanc per a donar resposta al possible creixement de 
l’actual polígon al nord de la ciutat. 

- Impuls dels eixos viaris 
  

Tot i que el Pla posa l’èmfasi principal en la xarxa ferroviària,  també reconeix la necessitat de dotar 
el Camp de Tarragona d’una xarxa viària que diferenciï el trànsit intern i el de pas i que vertebri les 
zones interiors. Per això, preveu:  
 
- La vertebració interna de la regió definint: 

·   Un primer arc viari traslladant més al nord l’A-7 entre Tarragona i Vila-seca i convertint el 
traçat actual i la T-11 en via suburbana. 

·   Un segon arc viari entre Reus, aeroport, estació de Perafort i Torredembarra. 
·   Un tercer arc viari entre Alcover, Valls i el Vendrell. 
·   La reserva de tres possibles arcs viaris que garanteixin la mobilitat interior dels habitants del  
·   La millora de l’accessibilitat al Priorat, dins la qual, el condicionament significatiu de la C-242, 

entre les Borges del Camp i Ulldemolins.  
- El reforçament del corredor mediterrani, amb la construcció d’un tercer carril a l’AP-7 i el 

desdoblament de l’A-7 al llarg de tota la regió. 
- La creació de nous grans corredors 

·   Nova autovia A-27 entre Tarragona i Montblanc. 
·   Nou eix nord entre Montblanc i Tàrrega. 
·   Condicionament de l’eix entre Montblanc i Igualada.  

 
Els principals canvis en relació a l’Avantprojecte de Pla, pel que fa a carreteres, són:  

 
- L’aposta perquè la T-11, entre Tarragona i la futura estació Central, es constitueixi en una gran 

via urbana per a la futura ciutat. 
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- La proposta d’una variant sud de Valls més oberta, per no comprometre en el futur l’extensió 
urbana de la ciutat. Així, permet que es pugui dissenyar, si cal, com una via segregada fins l’AP-
2, al terme de Vila-rodona. 

- Pel que fa a l’eix Reus-estació del Camp del TGV, opta pel traçat que discorre més al sud, entre 
l’aeroport i el polígon industrial de Constantí. 

- L’ajustament de les variants de l’eix Montblanc – Igualada. 
- El reconeixement de l’autovia Montblanc – Tàrrega com a traçat en estudi. 
- L’ajustament de la reserva de sòl de la Bisbal del Penedès més cenyida al polígon industrial i 

l’IDIADA, amb menor impacte sobre la fragmentació del territori. 
- El reconeixement de la carretera Reus-Cambrils com a via estructurant primària i prolongada 

més al sud, fins al vial del Cavet. 
 
 
 
2.1.1.4. Plans d’infraestructures de Catalunya 

 
El Pla de Carreteres de Catalunya actualment vigent (aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat el 
25 d’octubre de 1985, segons el Decret 311/1985 i revisat l’any 1995 en compliment de la Llei 7/1993, 
de 30 de setembre de carreteres) va exhaurir el seu termini a finals de 2005. 

 
 

EL PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA 2006-2026 (PITC)  
 
 

El 25 de juliol de 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el Pla 
d’Infraestructures del Transport de Catalunya – Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i 
logística (en endavant “PITC”). 
 
El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) té l’objectiu de definir de manera integrada 
la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de 
l’any 2026.  Aquest Pla té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial, i de pla específic a l'efecte del que estableix la Llei 9/2003, de 13 de 
juny, de la mobilitat.  

 
 

Propostes de la xarxa Ferroviària 
  
 El PITC no preveu cap proposta a l’entorn del terme municipal de Querol. 

 
 

Propostes de la xarxa viària 
 

El PITC defineix la xarxa viària, pels trànsits previstos a partir de les directius de mobilitats fixades, ha 
de garantir nivell de servei D a l’hora 100, a l’horitzó 2026. Així, la capacitat de la xarxa viària s’ha 
d’augmentar selectivament per garantir aquest nivell de servei, excepte a les carreteres d’accés a 
l’RMB i a altres aglomeracions urbanes com Tarragona o  Girona, on s’haurà d’admetre un cert nivell 
de congestió viària i on les mesures de gestió i explotació més eficient de la xarxa ja existent seran 
prioritàries. 
 
En aquest cas està proposada: 

 
 Eix Conca de Barberà – Anoia – Bages. (Montblanc-Manresa) C-37: nova carretera entre 

Igualada i Manresa, inclou la ronda sud d’Igualada. 
 

Amb aquesta proposta s’abandona l’actual C-37 per l’Alt Camp, Igualada, Valls restant com a 
carretera d’àmbit comarcal. 
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 Mapa. Proposta de xarxa viària. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Pla d’Infraestructures de Transports de Catalunya 
 
 
 
2.1.1.5. El Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005)  

 
 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de la 
planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel Govern de la 
Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de totes les actuacions 
destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua, que permetin 
l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals 
urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de 
la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 
un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de 
protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 

Línies d'actuació 

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa PSARU 2002, la 
diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies d’actuació: 

- Optimització d'inversions. Una observació més àmplia dels objectius finals ha de permetre 
assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat més assumible que permeti a 
l’Administració hidràulica de Catalunya donar compliment efectiu a les obligacions de 
sanejament, on la part destinada a l’explotació i el manteniment esdevingui cada vegada més 
substancial. 
 

- Sanejament del creixement urbà. El reforçament dels sistemes de sanejament obligat pels 
creixements urbanístics vinculats a canvis en el règim del sòl (de no urbanitzable a urbanitzable) 
haurà d’anar a càrrec dels promotors pel que fa a la construcció tant del clavegueram 
(sanejament en baixa, de competència municipal), com dels col·lectors en alta i de la 
depuradora (en la seva magnitud), segons es recull en la legislació vigent. Amb aquest objectiu 
es proposa un conveni guia de col·laboració.  

S’estableix una definició única per al terme sistema de sanejament en alta, que suposa la 
reconsideració de l’abast competencial i inversor de les infraestructures que ha de desenvolupar 
l’Agència. En aquest sentit, les urbanitzacions de més de 2.000 h-e (habitants equivalents) es 
consideren nuclis urbans convencionals, mentre que les de menys de 2.000 podran acreditar les 
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condicions per ser objecte de finançament fins al 31 de desembre de 2010, segons el recull 
d’actuacions no programades i candidates a la programació. 

- Ordenament d'abocaments industrials. S'incorporen els objectius de qualitat que van ser 
recollits al Programa de sanejament d’aigües residuals industrials 2003 (PSARI 2003), que 
conjuntament amb el Reglament dels serveis públics de sanejament posen a disposició de 
l’Agència les eines que permetin de manera simultània el servei que una part de les 
depuradores públiques poden oferir als establiments industrials, i l’ordenament del 
comportament del sector industrial que faci compatible la seva activitat amb el primer objectiu. 
En aquest sentit, l’Agència ha de concentrar els esforços a controlar adequadament 
l’acompliment dels abocaments industrials en els sistemes públics de sanejament en dues 
direccions:  

 
1. Polígons ja connectats: valorant la possibilitat de desconnectar la part industrial o la 

domèstica en casos d’impossibilitat d’assolir els objectius de qualitat del medi. 
2. Noves connexions: amb les premisses del PSARI 2003 i el RSPS, desglossa el cost 

d’inversió, inicialment el corresponent conveni o figura urbanística pertinent estableix una 
reserva en concepte de «càrrega bàsica» i posteriorment un segon component associat a 
la determinació concreta de l’abocament de cada establiment en particular. 

 
- Reutilització d'aigües depurades: el futur Programa de reutilització (PRAC) assoleix un paper 

de complementarietat al PSARU 2005, atès que aprofitarà la tasca realitzada amb la depuració 
per reduir l’impacte si finalment no s’aboca al medi o per disminuir la pressió sobre els recursos 
de més qualitat, satisfent determinats usos amb aigua regenerada. 

 
- Abocament de sobreeixidors: identificació dels efectes del sobreeiximent en episodis de pluja 

intensos i inesperats per tal d’evitar l’incompliment dels objectius de qualitat. Des de l’Agència 
es promourà un futur Programa de prevenció d’abocaments de descàrrega de sistemes unitaris 
en temps de pluja (AntiDSU) i la redacció de plans directors de clavegueram (annex 6) i 
s’aportaran ajuts per inventariar la xarxa. 

 
 

Mesures d'intervenció 

La relació d’actuacions que acompanya el present PSARU 2005 és la mateixa, en termes generals, 
que l’aprovada l’any 2002 amb algunes diferències a causa de l’actualització de les llistes on s’han 
tingut en consideració les dades obtingudes a partir de la recent edició del document IMPRESS 
d’assoliment d’objectius de qualitat de masses d’aigua i risc d’incompliment de la Directiva 
2000/60/CE, i també noves consideracions respecte de la capacitat de l’Agència d’inversió en casos 
on no hi té competència (cas d’urbanitzacions, tant residencials com industrials). 

Així, s’han agrupat les actuacions en: 

a. Actuacions programades. El document PSARU 2005 aprovat provisionalment fa una 
reprogramació de les obres noves i relaciona ordenadament una llista exhaustiva i concreta 
d’actuacions en sistemes existents exigibles per la Directiva marc de l’aigua per a l’any 2015, 
agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 2009 al 2014). En els sistemes amb 
població equivalent inferior a 2.000, i no previstos al primer escenari, el tractament proposat és 
més exigent que l’adequat segons els termes de la Directiva 91/271/CE. Dit d’una altra manera, 
els abocaments de totes les aglomeracions que no són objecte d’actuacions del primer escenari 
(de sistemes de menys de 2.000 h-e) ja reben actualment un tractament adequat. 

La resta d’actuacions sobre sistemes existents s’ordenen de tal manera que quedin en el primer 
escenari aquelles que siguin de compliment obligatori i afectin la contaminació concreta del 
medi i alguns usos prioritaris. 

L’ordre implícit considerat en la relació d’actuacions i la seva programació obeeix a: 

 Actuacions en execució. 
 Actuacions en relació amb incompliments (o en risc d’incompliment) de totes les obligacions 

legals. En concret els biològics per als sistemes de més de 2.000 h-e (1) i tots els 
tractaments adequats per als sistemes de menys de 2.000 h-e. 

 Prevenció de masses d’aigua que cal protegir. 
 Actuacions de reducció de la presència d’amoni als rius. 
 Actuacions amb compromisos de finançament de fons europeus. 
 Actuacions correctives de sistemes en servei. 
 Obres de millora per a la gestió dels fangs. 
 Actuacions noves de més a menys impacte sobre el medi. 
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L’Agència prioritzarà l’execució de nous sistemes de sanejament, sempre que existeixi el 
compromís explícit de l’Administració local, la qual se’n responsabilitzi com a ens gestor. En cas 
de coincidència temporal de dues actuacions, l’Agència impulsarà amb més celeritat la resolució 
de la que tingui al darrera una administració actuant executiva. 
 
Les actuacions derivades de l’explotació i el manteniment dels sistemes de sanejament que 
tinguin cabuda a la partida de reposició i millores seran executades per aquesta via. 

 
b. Actuacions no programades. Respecte del PSARU 2002, el PSARU 2005 opta per no 

considerar determinades actuacions que anaven destinades a resoldre el sanejament de 
determinades urbanitzacions i activitats econòmiques concretes, i també d’altres derivades 
d’una intervenció administrativa insuficient. 

En un primer apartat es fa referència a les actuacions que, després d’haver estat preses en 
consideració, resten com a candidates a ser incorporades en el Programa. Es tracta 
principalment d’urbanitzacions, que van aparèixer al PSARU 2002, i que corresponen a 
sistemes de sanejament de menys de 2.000 h-e. Per poder ser finançades hauran de demostrar 
l’execució de les seves obligacions en el termes exposats en l’apartat 6.4. 

El segon apartat de l’annex 2 llista les actuacions que no són objecte del finançament de 
l’Agència perquè no suposen millores al medi, o bé perquè es tracta d’activitats econòmiques 
d’interès particular i, en algun cas, perquè són alternatives a una actuació ja programada. 

d’interès particular i, en algun cas, perquè són alternatives a una actuació ja programada. 
Cal tenir present que els programes, tot i ordenar la conducta de l’Administració, han de tenir un 
grau de flexibilitat suficient que els permeti adaptar-se a les necessitats i les exigències de 
l’interès públic. Per aquest motiu, l’article 25 del text refós en matèria d’aigües de Catalunya 
preveu un procediment per a la no-execució d’obres i actuacions previstes en la planificació 
hidrològica i per a la incorporació d’obres i actuacions no considerades. 

 

Quadre 1. Graus de tractament previstos. Directiva 91/271/CEE 

Paràmetre Tractament secundari 
Tractament secundari + 
eliminació de n i p zones 

sensibles 

Tractament 
primari 

Tractament 
adequat 

 Concentració Percentatge 
de reducció Concentració Percentatge 

de reducció 
Percentatge de 

reducció 

DBO5 mg/l d'O2 25 70%-90% 25 70%-90% 
40%1 20% 

DQO mg/l d'O2 125 75% 125 75%   

Sòlid. 
suspensió mg/l 

2 

35-60>o<10.000 
h-e 90% - 70% 35-60 90% - 70% 50% 

5 Fòsfor total 
mg/l P 4     

2 mg/l per 10.000 
h-e < P > 100.000 
h-e1 mg/l per P > 

100.000 h-e 

80%   

5 Nitrogen total 
mg/l N [N 

Kjeldahl total 
(òrgan. + NH3) + 
N en (NO2)-+ N 

en (NO3)-] 4 

    

15 mg/l per 
10.000 h-e < P > 
100.000 h-e10 
mg/l per P > 
100.000 h-e3 

70% - 80%   

No s’especifica 
el tractament, 

només es 
condiciona que 

les aigües 
abocades 

compleixin els 
objectius de 

qualitat del medi 
receptor. 

1. EDAR en alta muntanya (>1.500 m). Adaptació del tractament a la temperatura. 
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2. En mostres sense filtrar. En pous de fermentació, sobre mostres filtrades; però, en mostres 
sense filtrar, MES no > 150 mg/l 

3. Mitjana diària no > 20 mg/l a T=12 ºC. En substitució d’aquests requisits podrà aplicar-se una 
limitació de temps de funcionament que tingui en compte les condicions climàtiques regionals. 

4. Limitacions per a zones sensibles propenses a l’eutrofització. En les definides per a la utilització 
com a aigua potable cal no sobrepassar els límits imposats per la legislació. 

 
 

 
2.1.1.6. El Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
 
 

El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), és l’instrument jurídic i 
tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica, fomenta i coordina tant la seva actuació 
com la de la resta d’institucions, organismes i entitats, adreçades a dotar Catalunya dels equipaments 
que facilitin a tots els ciutadans la pràctica fisicoesportiva i contribueixin a fomentar, divulgar i 
implantar arreu de Catalunya l’esperit que aquestes pràctiques comporten. 
La finalitat bàsica del PIEC és planificar i programar les xarxes d’equipaments esportius a Catalunya. 
 
El PIEC té caràcter de pla territorial sectorial. 
 
A efectes del PIEC els equipaments esportius es classifiquen en les tres xarxes següents: 

 
 

XARXA D’INTERÈS NACIONAL: 
 

Comprèn els equipaments esportius de titularitat pública i d’àmbit nacional destinats a atendre les 
necessitats de l’esport d’alta competició. 

 
 

XARXA BÀSICA. 
 
Comprèn les instal·lacions esportives d’interès general, que permeten al conjunt de ciutadans exercir 
el seu dret de practicar l’activitat fisicoesportiva, i que s’han de distribuir pel territori de manera 
homogènia. 
Les instal·lacions de la xarxa bàsica són dels tipus següents: les pistes poliesportives (POL), les sales 
esportives (SAL), els pavellons poliesportius (PAV), els camps poliesportius (CAM), les piscines 
cobertes (PCO) i els camps d’atletisme (ATL). 

 
 

XARXA COMPLEMENTÀRIA. 
 

Està destinada a atendre les necessitats específiques de la pràctica fisicoesportiva, tant d’un àmbit 
territorial com d’un tipus d’equipament. 
 
Per al càlcul de les necessitats de la xarxa bàsica, els àmbits territorials del PIEC són els següents: 
municipis, àrees bàsiques territorials, agrupació d’àrees bàsiques i comarques. 

 
Les necessitats de cada tipus d’instal·lació de la xarxa bàsica del PIEC es determinen per a les àrees 
bàsiques territorials i per a les agrupacions d’àrees bàsiques territorials i s’expressen en usos 
setmanals. 
 
Els equipaments esportius s’han d’ubicar en terrenys qualificats com a equipaments esportius en sòl 
destinat específicament a aquest ús en el planejament municipal vigent, o que hi sigui compatible. 
 
Les pistes poliesportives, els pavellons i les sales de la xarxa bàsica s’han de situar prioritàriament al 
costat mateix de l’escola, amb un accés directe que eviti la sortida al carrer. 
 
Els camps, les piscines cobertes i els camps d’atletisme de la xarxa bàsica s’han de situar 
prioritàriament dins de la trama urbana consolidada. 
Els equipaments esportius no han d’estar a una distància inferior a 200m de focus molests o nocius. 
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El Mapa de les instal·lacions i equipaments esportius del municipi és l’instrument de planificació 
municipal que concreta i situa les necessitats d’equipaments esportius en l’àmbit municipal. 
 
Querol es troba dins de l’Àrea Bàsica Territorial (ABT) del Pla de Santa Maria (codi 103) i de 
l’agrupació d’àrees bàsiques territorials (AGR) Alt Camp (codi 101). 
El PIEC estableix per a municipis de fins a 1000 habitants un estàndard orientatiu per a les 
instal·lacions de la xarxa bàsica entre 4,50-5,00 m2/habitant, sensiblement superior al determinat pel 
PTGC. 
 
 
 

2.1.1.7. El Pla d’espais d’interès natural. 
 
 

Origen i naturalesa jurídics 

El PEIN té els orígens en la determinació legal que fa el capítol III (articles 15 al 20) de la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Aquesta Llei ha estat modificada per la Llei 12/2006, de 27 
de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés 
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental.  

D'altra banda, el PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial 
sectorial, i s'equipara a altres instruments d'aquest tipus que es deriven de la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial. Això significa que el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i 
que les disposicions normatives són de compliment obligatori per a les administracions públiques de 
la mateixa manera que per als particulars. En el context de la planificació territorial, el PEIN esdevé 
un instrument de desplegament del Pla territorial general de Catalunya (aprovat pel Parlament de 
Catalunya l'any 1995). D'aquesta manera, les seves determinacions tenen caràcter vinculant per a 
tots els altres instruments de planificació física del territori. 

Per acabar, cal dir que la vigència del Pla és indefinida, però s'hi poden introduir modificacions per 
mitjà de procediments específics. 

Règim de protecció  

D'acord amb allò que estableix la Llei 12/1985, d'espais naturals, els objectius fonamentals del PEIN 
són dos. D'una banda, el PEIN estableix una xarxa d'espais naturals representativa de la riquesa 
paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya. D'altra banda, es dóna una protecció 
bàsica a aquestes zones mitjançant les normes del PEIN, que estableixen un règim de protecció bàsic 
aplicable en la totalitat del seu àmbit. 

Aquest règim de protecció general pot completar-se en cada espai o conjunt d'espais mitjançant dues 
vies:  

1. La formulació de plans especials de protecció del medi natural i el paisatge, que proporcionen als 
espais una ordenació d'usos i normes de protecció específiques. 

2. La declaració d'espais de protecció especial (parcs nacionals, paratges naturals d'interès 
nacional, reserves o parcs naturals), cosa que comporta que els espais passin a tenir una 
regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada per preservar-ne i potenciar-ne els valors.  

D'altra banda, el PEIN defineix beneficis tècnics i financers per a les poblacions implicades i les seves 
activitats. El Pla, per tant, és un instrument de millora d'aquestes àrees rurals, que ha de fer 
compatible la seva promoció socioeconòmica i la preservació dels valors protegits, tal com ja ha 
succeït en molts dels espais més rellevants del patrimoni natural de Catalunya. 

Tramitació i aprovació del PEIN 

El Pla va ser aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 1992, mitjançant el 
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Aquest 
Decret va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1714, d'1 de març de 1993, i 
va entrar en vigor l'endemà.  
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Prèviament, el projecte es va sotmetre als preceptius tràmits d'informació pública i d'audiència amb 
els ens locals afectats, les entitats agràries, els grups naturalistes i conservacionistes, les entitats 
representatives dels municipis, etc., i també als informes del Centre de la Propietat Forestal i del 
Consell de Protecció de la Natura, entre d'altres.  

Posteriorment, s'han aprovat, per decret, modificacions puntuals de les normes i límits i 
incorporacions de nous espais. 

El PEIN i els altres espais de protecció  

D'acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, la declaració d'espai natural de 
protecció especial (ENPE) implica la seva inclusió automàtica en el Pla d'espais d'interès natural. En 
altres paraules, el PEIN inclou els parcs nacionals, els parcs naturals, els paratges naturals d'interès 
nacional i les reserves naturals (que poden ser parcials o integrals). 

Així mateix, i d'acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la inclusió d'un 
espai a Natura 2000 com a zona d'especial conservació (ZEC) o com a zona d'especial protecció per 
a les aus (ZEPA) implica la seva integració automàtica en el PEIN. Les ZEC són espais que contenen 
hàbitats d'interès europeu o importants per a la conservació de determinades espècies (podeu 
consultar la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres, també coneguda com a Directiva d'hàbitats). Les ZEPA són zones 
necessàries per a la conservació d'algunes espècies d'aus (podeu consultar la Directiva 79/409/CEE, 
de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres, recollida per la Directiva d'hàbitats, 
coneguda també com a Directiva de les aus).  
 
 
 

2.1.1.8. Xarxa natura 2000. 
 
 
El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura 2000. 
Aquesta aprovació implica la designació de noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i la 
proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC), però també recull les ZEPA designades i els 
LIC aprovats amb anterioritat. Per tant, amb aquest Decret el Govern català designa els espais Natura 
2000 a Catalunya. 
  
Natura 2000 és una xarxa  europea d’espais naturals. Els espais catalans que en formen part ocupen 
un total d’1.040.155 ha, de les quals 957.051 són terrestres (29,8% del territori català) i 83.104 
marines. Aquests espais es caracteritzen per contenir hàbitats d’interès comunitari, ser zones 
d’interès per a les espècies d’interès comunitari o ser zones d’interès per a les aus.  
  
Quant a la legislació, el Consell de les Comunitats Europees va aprovar l'any 1992 la Directiva 
92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 
silvestres, coneguda també com a Directiva d’hàbitats. El Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, 
pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, transposa aquesta Directiva a la legislació espanyola. 
La Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres 
coneguda també com la Directiva d’aus, complementa la Directiva d’hàbitats. Posteriorment, el 
Consell de les Comunitats Europees va aprovar la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que 
va adaptar al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE.  

Aquestes directives i lleis estructuren una xarxa d’espais naturals d’interès europeu, anomenada 
Natura 2000, i un sistema global de protecció de les espècies. Els estats han de garantir la 
conservació dels espais esmentats.  

Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC), les zones 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA).  Les ZEC són espais que contenen hàbitats d’interès 
europeu o importants per a la conservació de determinades espècies. Les ZEPA són zones 
necessàries per a la conservació d’algunes espècies d’aus. Actualment, totes les ZEC i les ZEPA, 
s’inclouen al Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN).   

Convé destacar que, amb anterioritat a la designació dels ZEC, els estats han proposat una llista de 
llocs d’importància comunitària (LIC), que ha d’aprovar la Comissió  Europea. En aquests espais, tot i  
no formar part de Natura 2000, s’hi aplica transitòriament el règim de les ZEC. 
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2.2. La nova sensibilitat social 
 
 

La societat ha vingut desenvolupant noves sensibilitats, pensaments i actituds 
que cal recollir en el Planejament com: 

 
 
 

Valors mediambientals: 
 

- La preservació i respecte al medi en el que habitem. 
- L’auge de les branques i ciències com: Ecologia, Biologia... 
- Demanda d’ús d’energies netes i renovables (solar, eòlica,...). 
- Reciclatge/Residus. Estalvi de recursos/Abocadors. 
- Forat capa d’ozó/Canvi climàtic. 

 
 

Desenvolupament sostenible: 
 

- Ús racional del sòl i el respecte als models tradicionals rurals. 
- Creixement compacte per estalviar recursos. 
- Preservar dels riscos a la població i a les infraestructures. 
- Prioritzar la revisió del teixit existent sobre les noves implantacions. 

 
 

Protecció del patrimoni: 
  

- El Patrimoni en totes les seves vessants; paisatgística, natural, històrica, 
artística i cultural. 

- Valorització del patrimoni com a símbols d’identitat pròpia. 
 
 

Mobilitat i comunicació: 
 

- Assegurar la mobilitat i la comunicació implica més igualtat. 
- Drets de les persones reconeguts constitucionalment. 
- Món global més obert / Globalització / Valors vernacles. 

 
 

Solidaritat: 
 

- Entre cultures, pobles i religions. 
- Voluntariat / ONG. 
- Cohesió social. Diversitat.  
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3. LES INFORMACIONS I LES DIAGNOSIS: 
 
 
 
 
3.1. El context territorial. 
 
 
 
3.1.1. El medi físic: 

 
 
 

3.1.1.1. Sòl.  
 
 
 

SITUACIÓ: 
 
 

Querol és un municipi situat al nord-est de la comarca de l’Alt Camp i s’estén en la seva major part a 
l’esquerra del riu Gaià, que travessa el terme de nord a sud. Limita amb els municipis de Pont 
d’Armentera i Aiguamúrcia dins la mateixa comarca, i amb les comarques de la Conca de Barberà 
(Pontils), Anoia (La Llacuna i Santa Maria de Miralles) i l’Alt Penedès (Pontons). 
 
A més del poble de Querol (565m), al municipi s’hi troben altres petits nuclis, com el despoblat 
d’Esblada, Bonany i l’entitat de Valldossera (l’antiga quadra), al voltant de la qual s’hi troben les 
urbanitzacions de Mas Bermell, Mas Gassons, Ranxos de Bonany, Can Llenes i L’Arborçar, i el veïnat 
d’Albereda (ara despoblat). També hi ha moltes masies disperses per tot el municipi. 
 
 
 
TOPOGRAFIA: 
 
 
La superfície municipal és de 71,92 Km2, repartits en 49,92 Km2 de zona forestal, 8,36 Km2 de zona 
agrícola i 13,60 Km2 de zona urbana i terrenys improductius. Forma part del sector muntanyós del 
bloc del Gaià, format ací a la part més septentrional pels contraforts de la serra de Brufaganya (924 
m. al punt més alt) i al centre i sud per la plana d’Ancosa, serra que s’inicia a Montagut (962 m.), al 
sud del terme, i es continua pel terme de la Llacuna, ja de l’Anoia, amb altituds de 900 m. La part de 
la dreta del riu és accidentada pels contraforts de la serra de Comaverd (821 m. a les Agulles, 625 m. 
al tossal de Saburella).  És un terme molt muntanyós i accidentat, i destaquen: 
 
 
- el puig de Formigosa, punt més elevat, amb 990 m. 
- el puig de Montagut amb 964 m. 
- el puig d’en Rovira amb 904 m. 
- el puig de les Basses amb 883 m. 
- el serrat del Conillera amb 826 m. 
- el puig de les Marietes amb 816 m. 
- el turó de Mas d’en Bosc amb 850 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 
 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   38 
 

 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 
 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   39 
 

 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 
 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   40 
 

 
 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 
 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   41 
 

GEOLOGIA: 
 
 
Geològicament, el terme de Querol es pot dividir, de forma global, en dos parts delimitades per les 
diferents línies de muntanyes que travessen el municipi de NE a SO. La geologia característica és del 
tipus muntanyosa triàsica i part secundari eocè on troben margues, guixos, arenisques roges, 
dolomies talajades i calcàries dolomítiques amb fucoides(argiloses triàsiques del Muschelkalk), a les 
valls. Els sòls resultants són calcaris, amb horitzons d’humus mitjanament desenvolupat sobre 
materials calcaris, poc permeables. 
 
Seguint els criteris de constitució dels sòls i la seva capacitat de càrrega el municipi de Querol s’estén 
per diferents zones analitzades a continuació. 
 
A les zones del nord i nord-est del municipi, solen correspondre a terrenys amb condicions 
constructives favorables. El relleu ondulat de la zona facilita el drenatge d’aquest terrenys, on 
s’intercalen materials permeables de tipus calcari, amb nivells argilosos de permeabilitat reduïda, que 
fa considerar-los semipermeables. Lligat a fenòmens de tipus lito-estructurals, relacionats amb la 
proximitat d’estructures mesozoiques o paleozoiques, hi podria haver aqüífers. Topogràficament solen 
constituir altiplans amb pendents d’un màxim del 15%, llevat de zones marginals, tocant a altres 
àrees, on es destaquen pendents d’entre el 15% i el 30%. el recobriment hi és escàs i normalment 
són terres de conreu. L’erosió hi és forta i forma barrancs. Aquests terrenys solen ser estables, tant 
en condicions naturals com sota l’acció de l’home. 
 
A la resta del municipi el sòl correspon fonamentalment als terrenys de més cota que envolten la 
plana i tenen una litologia relativa variada, construïda per formacions  calcariodolomítiques, argiles i 
gresos, intercalats amb guix. La complexa disposició tectònica, la forta morfologia i la heterogeneïtat 
litològica són l’origen de forts pendents, de característics barrancs i d’enfonsaments localitzats, 
produïts per la dissolució del guix. 
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3.1.1.2. Aigües.  
 
 
 

HIDROGRAFIA: 
 
 

Querol es troba situat dintre de l’àmbit de la Comissaria d’Aigües del Pirineu oriental. El curs d’aigua 
més important és el Gaià (0.4 m3/seg), que entra des de la Conca de Barberà i surt pel municipi de 
Querol, tot passant pel nucli de Querol. El seu cabal no està gens influït per la fusió de la neu, sinó 
que depèn totalment de les pluges mediterrànies. Els seus trets més destacats són la torrencialitat i la 
variabilitat mensual i anual del règim. Presenta nombrosos afluents amb cabal intermitent depenent 
també de les pluges mediterrànies. També neixen a la zona alguns afluents, destacant: 
 
del Foix;  

- la Riera de Marmellar (a la que aflueix el Torrent de Valldossera, el Fondo de la Casa 
Gran, la Rasa de Cal Pilot, el Torrent de Romanill) 

 
del Gaià; 

- Torrent d’Esblada (porta aigua tot l’any). 
- Torrent Roig (porta aigua només a l’hivern o en cas de fortes pluges). 
- Torrent de Lloreda. 
- Barranc dels Gatets. 
- Fou del Cendra. 
- Clot de Comadevaques. 
- Torrent de Rossic. 
- Fondo de Cal Maçó. 
- Barranc del Cateco. 

 
del Anoia; 

- Rasa d’Esplugues. 
- Torrent d’Estanella. 

 
Al terme municipal de Querol hi podem trobar també un petit llac artificial, el Llac de Formigosa situat 
entre el puig de Montagut i el de Formigosa. 
 
 
 
Aigües subterrànies: 

 

Al Camp de Tarragona , en el marc de la depressió Tarragona-Reus-Valls, les aigües subterrànies es 
troben en tres aqüífers principals: el cretaci, el miocè marí i el miopliocè quaternari. Aquest darrer és 
pràcticament coincident amb la plana de l’Alt Camp i s’endinsa cap al Tarragonès i el Baix Camp, en 
una franja compresa entre Perafort i la Selva del Camp. A la zona muntanyosa del costat NO, que 
envolta la depressió, els aqüífers son menys importants i es concreten en cubetes granítiques 
alterades, en llicorelles paleozoiques fisurades, en nivells de calcàries trifàsiques i en al·luvions al 
fons dels barrancs. 

Segons la Comissaria d’Aigües del Pirineu Oriental, i atenent l’inventari de pous disponibles, dels 
cabals estimats d’aigua subterrània s’extreuen anualment de 19 a 20 m3/h en la comarca de l’Alt 
Camp, dels quals només un 10% correspon a la zona de muntanya a on s’ubica el terme municipal de 
Querol.  

Les explotacions són limitades per la necessitat de deixar prou aigua subterrània per afluir cap al mar, 
ja que la manca d’aquest romanent comporta la intrusió d’aigua salina i produeix efectes negatius. 

 

Fonts: 
 
 

- Font d’en Jovany.  
- Font del Mas la Font. 
- Font de la Clota.  



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 
 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   44 
 

- Font de Poll. 
- Font del Llac de Formigosa.  
- Font de l’Arç. 
- Font de Cal Mandil.  
- Font. d’en Bages. 
- Font de Pinyana.  
- Font de Cal Clapers 
- Font del Garrofet.  
- Font la Tous. 
- Font de Mas d’en Bosc.  
- Font del Mas de la Font. 
- Font del Magí de la Costa. 
- La Font Freda. 
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3.1.1.3. Clima.  
 
 

El clima del municipi és més fred i més sec que el de la zona costanera catalana però típicament 
mediterrani amb influències continentals provenint del contrafort de la Serralada Prelitoral. El cercle 
muntanyenc que l’envolta protegeix dels climes continentals característics de l’interior i fa que 
pràcticament sols rebi les benignes influències de la Mediterrània. 
 
 
TEMPERATURES: 
 
Les temperatures estan molt influenciades per la relativa altitud i per les muntanyes que obstaculitzen 
l’efecte moderador del Mediterrani. 
 
La temperatura mitjana  és de 5-6 ºC a l’hivern i de 20-25 ºC a l’estiu.  
 
Pel que fa a muntanya, a la part del ponent i del Gaià – zones molt més introduïdes a l’Alt Camp -, les 
temperatures són més crues, si bé no pas tant com les de les muntanyes de Prades, ja que no són 
tant altes i no reben tant directament ni obertament les influències del nord. 

 
 

 
 

Segons dades de l’observatori de Rocafort de Queralt (1999). 
Pel seu règim tèrmic li correspon la classificació de temperat càlid. 
En conjunt el tipus climàtic és mediterrani temperat. 
 
 
 
PLUGES: 
 
En general, el clima de la zona comporta una regularitat plujosa escassa, ja que les precipitacions 
solen concentrar-se a la tardor i tenen una mitjana anual que pot ser qualificada de reduïda. Això 
explica la manca d’aigua al Camp de Tarragona, que no és tant accentuada a la comarca de l’Alt 
Camp. 
 
A Querol, cal considerar quasi exclusivament el règim de pluges ja que tant sols hi neva un dia cada 
dos anys. 
 
Les precipitacions pluviomètriques són moderades i oscil·len entre els 500 i 600 mm l’any i escasses 
vegades arriben a 1.000 mm a muntanya. 

 
La major part de les pluges es donen en situacions de ponent, és a dir,  per masses d’aire humit 
provenint de l’Atlàntic. L’altre situació amb pluges, potser més abundants, son les de Llevant, malgrat 
l’obstacle que representen les muntanyes del sud. 
 
La distribució de les pluges al llarg de l’any són relativament regulars, segons les dades obtingudes 
per l’estació més propera que es troba a Rocafort de Queralt, a una altitud de 566 m., quadre 
corresponent a un període de 29 anys (1951-1980): 
 
Precipitacions en mm: 
 

Primavera  Estiu Tardor Hivern 
total % total % total % total % 

154 29 120 23 149 28 100 19 

 

Temperatures Mitjanes 

Anual 
 

Juliol / Agost Gener 
 

12,6 
 

21,7 
 

5 
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VENTS: 
 
Dos són els vents de més rellevància a la comarca de l’Alt Camp. En primer lloc el mestral, anomenat  
serè a la zona. De component N-NO, predomina de l’octubre a l’abril i aconsegueix velocitats de 70 a 
120 Km/h., especialment durant els tres primers mesos de l’any, cosa que dóna a la comarca la fama 
de país ventós, encara que només bufa d’una manera puntual i esporàdica. Localment, el serè 
procedeix del canal de l’Ebre, que a gran alçada sobrepassa les muntanyes  que envolten el Camp, i 
es precipita cap al pla, on entra, pel que fa a l’Alt Camp, seguint acanaladament la vall del Brugent. 

 
L’altre vent important de la comarca es la marinada. Prové del mar i bufa tot l’any, especialment a 
l’estiu refrescant l’ambient, amb poca intensitat, ja que no sobrepassa els 10 Km/h. de mitjana. 
Apareix regularment a les nou del matí i dura tot el dia. Té més força al migdia i a primeres hores de 
la tarda. 

 
 
 
3.1.1.4. Flora i vegetació. 

 
 
GENERALITATS: 
 
La massa forestal del terme és força important, destacant les brolles de pi blanc (Pinus alepensis), 
amb alguns peus de pi pinyoner (Pinus pinea) i de pinassa. L’alzinar primitiu es troba localitzat 
actualment a les obagues de les muntanyes. Al terreny calcari trobem el romaní (RosmarinÚs 
officinalis) i el bruc d’hivern (Erica multiflora). També hi ha el llentiscle, el càdec, l’argelaga, la gatosa i 
la farigola. Al sòl de naturalesa silícea predominen l’estepa blanca (Cistus Albidus), l’estepa borrera, 
el bruc boal, els caps d’ase i la ginesta. Sol haver-hi una barreja entre les espècies d’un terreny i altre, 
sense una delimitació clara i diferenciada. Als cims de les muntanyes i zones cremades, les garrigues 
tenen una presència destacada. El boix grèvol (llex aquifolium) és l’única espècie vegetal estrictament 
protegida. 
 
Entre la vegetació que creix a les vores dels camins són molt freqüents el lledoner i la figuera. L’herba 
característica n’és la morella roquera, el blet, el margall, l’ortiga i la borratja. Respecte a les plantes 
inferiors, podrien assenyalar-se  la molsa i els bolets. 
 
No hi ha arbres ni arbust a camp obert, on troben el fenàs de marge, el panical, la farigola, el llistó, 
avenula bromoides, jonça,  l’olivarda, etc. 
Com a vegetació especial hi ha la dels rius i torrents, de característiques pròpies, perquè aporten 
terres amb continguts de matèria orgànica i mantenen un nivell d’humitat important, que afavoreix 
l’existència d’arbres, com ara l’alber, l’om, el salze, el lledoner, la vinetera, el roure i el saüc. 
 
A les zones de conreu, la vegetació més característica, que de forma espontània apareix als cultius 
de secà, està integrada per la rosella, la veça, la corretjola, la ravenissa blanca, la canyota, el lletsó, 
el gram, la gravenissa groga, etc.  
 
 
ESPAIS D’INTERÈS NATURAL: 
 

- L’espai natural Ancosa–Montagut 
- L’espai natural Saburella. 
 

L’any 2002 l’aprovació de la Proposta de Xarxa Natura 2000 va delimitar l’àmbit ES5110015 Sistema 
Prelitoral central que engloba els espais d’interès natural. 
 
També gaudeix de paratges, boscos i elements naturals com: 

 
- El pi de les quatre soques. 
- Alzina de la Casa Nova de Bonany. 
- Boscos de la Collada. 
- Bosc del Senyor. 
- Les Trencades. 
- Les Rimbaldes. 
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3.1.1.5. Fauna. 
 
 
 
GENERALITATS: 

 
Es caracteritza pel predomini absolut dels elements mediterranis. Com a vertebrats destaquen el porc 
senglar, la perdiu roja, els conills, els esquirols, les àligues i diversos tipus de còrvids. La fauna 
invertebrada és molt variada, destacant algunes espècies d’artròpodes estrictament protegides 
(Sternocoelis duforti, Trissexodon quadrasi i Orthotylus thymelaeae). 
 
Els mamífers propis de les zones d’alzinar són l’esquirol (Sciurus vulgaris), la rata cellarda (Eliomys 
quercinus), la geneta (Genetta genetta), el teixó (Meles meles), el talp, el senglar el conill, la llebre, la 
guineu, l’eriçó, etc. Dels ocells i abunden el gaig (Garrulus glandarius), el tudó (Columba palumbus), 
el picot verd (PicÚs viridis), el raspinell (Certhya brachydactyla), la mallerenga petita (Parus ater), i la 
merla (Turdus merula). Les zones de terrenys calcaris són riques d’ocells insectívors, com ara 
l’abellerol, la puput, la mellerenga carbonera, la mellerenga blava, el gaig blau, la gralla, la tórtora, el 
cucut i l’aligot. Els ocells depredadors són el xoriguer i l’arpella. Cal assenyalar, també, la presència 
de la serp de vidre (Anguis fragilis) i de l’escanyapolls. 
 
La fauna de la garriga hi és específica, ja que hi troba de què nodrir-se i fer-hi el niu. Entre els ocells  
hi ha el tallarol del casquet (Sylvia atricapilla) i el capnegre i la tallareta cuallarga. El papamosques i el 
capsigrany hi són arreu. 
 
Ales zones de conreu, els animals més freqüents hi són el conill, el ratolí de camp, la rata, el talp, el 
ratolí comú i la musaranya. Els ocells típics són el pardal comú, el pardal xarrec, el gafarró, la 
cadrenera, la cotxa fumada, el falciot, l’oreneta, el pinsà, la garsa, el gratapalles, etc. 
 
Pel que fa a la fauna de les vores dels camins, hi trobem ocells com ara els còlits, el bitxac, la merla 
blava i el mosquiter groc petit; i rèptils com ara el llargandaix comú, la sargantana i la serp verda. 
 
També són freqüents els rapinyaires nocturns, tots protegits, com: el duc, el gamarús, l’òliba  i el 
mussol comú. 
 
 
 
CACERA: 
 
La caça està en règim de concessió a Àrees privades de Caça. 
Per la temporada 2002/2003 les àrees de caça (vedats) que tenen tota o part de la seva superfície al 
terme de Querol, són les següents: 
 

Àrea Nom Grup Superfície 
ha. 

T-10.079 PONTILS I 380 
T-10.082 COLUMBIA I 341 
T-10.174 GROEGAN II 387 
T-10.233 ELS COMPANYS I 1.953 
T-10.251 CLOT DE LA VALL I 550 
T-10.270 TORREFORTA I 250 
T-10.299 LA SABURELLA II 330 
T-10.329 ELS BEN AVINGUTS I 1.781 

 
En realitat, l’única peça de caça important és el porc senglar, molt abundant. També tudons, becades 
a la tardor-hivern, tords i grives. 
 
 
 
ESPÈCIES PROTEGIDES: 
 

- Esquirol (Sciurus vulgaris). 
- Falcó peregrí (Falco peregrinus) 
- Xoriguer gros (Falco tinnunculus). 
- Esparver vulgar (Accipiter nisus). 
- Picot verd (Picus viridis). 
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- Duc (Bubo bubo). 
- Gamarús (Strix aluco). 
- Òliba (Tyto alba). 
- Mussol comú (Athene noctua). 
- Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 
- Aligot (Buteo buteo). 
- Serp verda (Malpolon monspessulanum). 
- Colobra d’Esculapi i de Collar (Elaphe longissima i E. scalaris). 
- Llangardaix comú (Podarcis hispanica) 

 
 
 

3.1.1.6. Riscos mediambientals. 
 
 
 

INCENDIS: 
 
 
El terme municipal de Querol està inclòs dintre de la zona d’alt risc d’incendi forestal d’acord a l’annex 
del Decret 64/1995, de 7 de març del DARP, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals i infrastructura contra incendis. 
Segons el Decret 64/1995 de 7 de març, hi ha dues èpoques de perill d’incendi. 
 

 
 Període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març.           Perill mitjà. 

 
 
 Període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre.           Perill alt. 

 
 
El terme municipal de Querol ha estat un dels termes municipals de Tarragona més afectats pels 
incendis forestals. Especialment greus foren els incendis de l’any 1979. 
 
 
Anàlisi històrica dels incendis forestals. 
 

Data Lloc Ha. Causa 
00/00/1975 Serra de Comavert. - - 
01/07/1979 Saburella. 153 fumadors 
15/07/1979 Casa Gran. 500 intencionat 
27/07/1979 La Vall de Cosme. 3 intencionat 
09/08/1979 Saburella 5.403(*) desconeguda 
12/08/1979 Bermell  3 fumadors 
27/08/1979 Torrents 150 intencionat 
18/06/1981 Arborçar 9 treballs agrícoles 
12/10/1983 Arborçar 2 fumadors 
22/03/1985 Esblada 1 treballs agrícoles 
21/07/1987 La Torrica 65 treballs agrícoles 
01/09/1989 - 3,6 línies elèctriques 
25/02/1993 - 1 abocador 
08/04/1994 - 2,30 treballs agrícoles 
16/09/1994 - 50 treballs agrícoles 
00/00/1995 Garrofet - - 

 
(*) inclou superfície d’altres termes municipals. 
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Respecte a les infraestructures de suport per a la vigilància i l’extinció d’incendis, el municipi disposa 
de camins i pistes forestals (a més a més de tots els tallafocs que segueixen les línies elèctriques), i 
d’una relació de punts d’aigua on poden abastar-se helicòpters i camions de bombers. A continuació 
hi fem una relació de les mateixes: 

 
 

Punts d’aigua per helicòpters: 
 

- 1 bassa a la zona de Garrofet (Masia Mas d’En Bosc) 
- 1 bassa a la zona de Formigosa (vessant del Gaià) 
- 1 llac artificial a la zona de Formigosa. 
- 1 piscina a can Llenes. 
- 1 bassa a la zona de l’Esblada (Masia Punta Blava) 
- 1 bassa a la zona de l’Esblada (Masia Cal Gomà) 
- 1 bassa a la zona de Valldossera (Urb. Mas Gassons) 
- 1 bassa a la zona de Valldossera (Urb. Mas Bermell, colonies) 
- 1 bassa a la zona de l’Esblada (Albareda). 

 
 

Punts d’aigua amb hidrant: 
 

- 1 hidrant a l’encreuament de les carreteres TV-2441 i TP-2442 a la zona de Valldossera a tocar 
de la urbanització Ranxos de Bonany. 

- 1 hidrant a Ranxos de Bonany. 
- 1 hidrant a Mas Gassons. 
- 1 hidrant a Mas Bermell. 

 
 

Punts d’aigua sense hidrant: 
 

- Els mateixos que per l’helicòpter. 
- 3 basses. 
- moltes petites piscines en totes les urbanitzacions i 3 al nucli de Querol. 
- 1 boca de reg. 
- 1 aborador. 
- 4 fonts. 
- dipòsit d’aigua del municipi.  

 
 

Punts de vigilància: 
 

6 2 1 2

1 1 6 9 ,6 5 3 ,3
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- 1 punt al puig de Montagut. 

 
 

Zones d’aterratge d’helicòpters: 
 

- Al nucli de Querol, a l’entrada del poble a l’explanada al costat de la carretera i al camp de futbol. 
- Al camp de futbol de la urbanització Ranxos de Bonany. 
- Al camp de futbol de la urbanització Can Llenas. 
- Al camp de futbol de la urbanització Mas Bermell. 
- A la zona esportiva de la urbanització Mas Gassons. 
- A la plaça de l’Esblada. 

 
 

Àrees de risc. 
 

Els sectors de risc d’incendi forestal (reflexat en el PAM) són les masses forestals diferenciades que 
hi ha al terme municipal. Es poden descriure els següents sectors: 

 
Sectors de risc d’incendi forestal. 
 
SECTOR DESCRIPCIÓ ELEMENT VULNERABLE TIPÚS 
Serra de  
Formigosa 

Massa forestal de 2.000 Ha. situada al centre del 
terme travessant-lo d’Est a Oest, la seva carena 
es la zona més alta del municipi. Vegetació 
formada per pins, pinasses, roures i alzines. Molt 
freqüentat per excursionistes. Cota màxima 1.002 
m. al puig de Formigosa. 
 

Urb. Mas Bermell, Can Llenas. 
Masia La Collada. 
Granja Punt Blava. 
 

 
 

B 
 

Serra de  
Comavert 

Massa forestal de 2.000 Ha. situada a la banda 
dreta del Gaià al Nord-Oest del municipi, limitant 
amb els termes de Pont d’Armentera i Pontils. 
Vegetació  formada per pi blanc i alzina. Cota 
màxima 821 m. al Coll de les Agulles. Hi ha un 
tallafocs que segueix la línia d’alta tensió. 
 

Masia Saburella. 
Masia Mas Baldrich. 
Masia Cal Camadall. 

 
 

B 
 

Zona de  
Valldossera 

Massa forestal de 400 Ha. situada a la part Est 
del municipi, queda envoltada per la carretera de 
Stes. Creus a Pontons i les urbanitzacions de 
Mas Gassons, Mas Bermell i Ranxos de Bonany. 
Vegetació  majoritàriament de pins i alzines. Cota 
màxima 753 m. a la Plana de la Casa Gran. 
Tres Urbanitzacions: Mas Gassons, Mas Bermell 
i Ranxos de Bonany. 
 

Urb. Mas Gassons. 
Urb. Mas Bermell. 
Urb. Ranxos de Bonany. 
Granja Can Bages. 
 

 
 
 
 

B 
 

Zona de la  
Torrica 

Massa forestal de 300 Ha. al extrem Est del 
municipi, i limitant amb els termes de Pontons i 
Aiguamúrcia per la carena de la serra que va des 
de la Plana de Matania a la Vall de l’Infern. 
Vegetació de pins i alzines joves. Cota màxima 
809 m. al Puig Jugador. 

Urb. Mas Gassons. 
 

 
 
 

B 

Zona de  
Garrofet 

Massa forestal de 300 Ha. que està situada al 
extrem Sud del municipi, limitant amb el terme 
d’Aiguamúrcia per la carena de la serra que va 
des de la Vall de l’Infern al Coll de l’Arborçar. La 
seva vegetació està formada per pinassa, pi i 
alzines. Cota màxima 850 m. al Turó de Mas d’En 
Bosc. 
 

Urb. Can Llenas. 
Masia Mas d’En Bosc. 
Masia Mas Ventós. 

 
 

B 
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GEOTÈRMICS I SÍSMICS: 
 

 
Els riscos geotèrmics són molt limitats al municipi, principalment enfonsaments per la dissolució dels 
guixos del substrat miocè. 
És risc sísmic segons la Norma de Construcció sismo-resistent d’obligat compliment a l’Estat 
espanyol determina un valor d’acceleració bàsica de 0.04 g, que equival segons la relació 
acceleració-intensitat d’aquesta Norma, a una intensitat de grau VI, en l’escala MSK. 
 
La Norma estableix que per a edificis de normal importància s’apliqui un coeficient 1 per a l’obtenció 
de l’acceleració de càlcul, i un coeficient 1,3 per a construccions d’especial importància. 
 
 
 
RISC D’EROSIÓ EDÀFICA: 
 
 
El risc d’erosió dels sòls en pendents pronunciats és elevat, el municipi de Querol té pendents 
superiors al 20% en una gran part del seu territori. Aquest risc potencial es veu atenuat per la 
construcció de feixes i per la protecció que hi confereix la coberta vegetal densa (forestal i arbustiva). 
Tanmateix cal tenir en compte els moviments de terres que es realitzin en vessants superiors al 20% 
de pendent i els despreniments de roques en penya-segats inestables. 
 
 
 
INUNDACIONS: 
 
 
L’orografia accidentada del terme comporta l’existència d’una xarxa hidrogràfica densa però d’efectes 
esporàdics. Els efectes del procés urbanitzador són insignificants en comparació amb l’extensió del 
terme, tanmateix es poden donar riscos puntuals en el pas d’aigua en les lleres que travessen les 
urbanitzacions a on alguns passos de desguàs poden resultar insuficients. 
 
 
 
ACCIDENTS DE TRÀNSIT: 
 
 
És un risc baix al municipi en relació a la mitjana del país degut a la baixa densitat de trànsit més que 
a la qualitat de la infraestructura o servei assistencial. 

 
 
 
3.1.1.7. Paisatge. 

 
 
Tot i que la característica fonamental del territori de la comarca de l’Alt Camp és l’estat pla del terreny, 
és dins de la gran plana del Camp de Tarragona, aquest no és homogeni sinó que es veu trencat per 
la presència de serres, que en alguns punts determinats sobrepassen els 900 metres. Així mateix, es 
poden trobar clotades molt significatives. les majors alçades de la comarca corresponen al terme 
municipal de Querol. 

 
La zona de transició entre els espais de característiques més continentals i les serres pre-litorals de 
tendència més mediterrània determina que, en conjunt, hi hagi un clar dimorfisme entre vessants que 
es reflecteix en les comunitats vegetals i animals que els ocupen. Això ha determinat que els indrets 
muntanyosos de la zona que encara es conserven en bon estat, com també aquells que mantenen la 
seva vegetació potencial, hagin estat inclosos dins la xarxa bàsica del Pla  d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN). 
 
El 22 de juliol de 2008, es va aprovar amb caràcter previ el Catàleg del Paisatge del Camp de 
Tarragona, aquest catàleg identifica 29 unitats paisatgístiques al Camp de Tarragona. 
 
A continuació s’adjunta la fitxa de la unitat del paisatge 1: Alt Gaià, que correspon al municipi de 
Querol. 
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A continuació s’adjunten plànols de les zones amb pendents >20% i zones inundables de les 
urbanitzacions de Querol. 
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3.1.2. L’ús del sòl: 
 
 

La distribució dels usos del sòl, les tendències dominants i la productivitat 
d’alguns dels usos del sòl més significatius, són els trets examinats en aquest 
apartat. 

 
 

Superfície agrària censada (%). 
 
 Municipi Comarca Catalunya

Distribució de la superfície agrària 1989 1989 1989

Terres llaurades 17,8  57,7 33,9

Pastures permanents 0,0 0,0 10,9

Terreny forestal 62,3 26,8 39,7

Altres superfícies agràries 19,9 15,5 15,5

Total hectàrees agràries 4.265 35.516 2.471.590
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Cens agrari de 1989. 
 

 
 

La distribució actual dels Usos del sòl és la següent: 
 
El 69,45% del terme es troba ocupat per superfície forestal (boscos i matollars), 
el 11,65% són espais d’Usos agropecuàries i el 18,90% restant són els espais 
urbans i assimilables. 

 

QUEROL: Superfície agrària censada a l'any 1989

17,80%

62,30%

19,90%

terres llaurades terreny forestal altres superfícies

QUEROL: Superficie agrària censada a l'any 2002

11,65%

69,45%

18,90%

terres llaurades terreny forestal altres superfícies
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Si es compara aquesta distribució amb la de la mitja de la comarca s’observa que 
és superior el percentatge d’espais forestals i inferior el de conreus, fet que 
manifesta d’una banda l’economia regressiva del municipi i el conseqüent 
despoblament. 

 
 
 
3.1.2.1. Forestal. 
 
 

La producció forestal és el segon component de la producció final agrària. Querol té una importància 
molt minsa respecte aquesta producció i a la producció catalana tant pel que fa a les coníferes, que 
ocupen el 99,8 % de la superfície forestal com als planifolis. Els planifolis constituïen els boscos 
autòctons de la comarca i de Catalunya, però les degradacions i les replantacions amb coníferes, d’un 
creixement més ràpid, han fet que aquestes els hagin acabat substituint. 
 
La major implantació de coníferes també s’explica perquè tenen una productivitat i aprofitament més 
grans, especialment per a la fabricació de paper. A Querol, el pi blanc es la més estesa, seguit del pi 
roig. Si aquest és més productiu, el pi blanc és més resistent a l’aridesa i pot adaptar-se als terrenys 
calcaris i pobres, de manera que ocupa antigues zones d’alzinars. 
 
La substitució dels planifolis – amb els alzinars i les rouredes com a productors de fusta de gran valor 
energètic – per les coníferes ha comportat un perill més gran d’incendis forestals. Això, juntament 
amb la degradació constant dels boscos i les fortes sequeres dels darrers anys, han minvat l’escassa 
producció i han danyat greument l’ecosistema comarcal.  
 
Per tal de millorar aquesta situació de degradació, la Generalitat de Catalunya ha establert una sèrie 
d’ajuts econòmiques per a la modernització i reorientació de les explotacions agràries i forestals. Per 
tal d’accedir a les mateixes es necessari presentar un pla tècnic de millora on s’informi de totes les 
actuacions a desenvolupar i la seva viabilitat.  

 
 
 
3.1.2.2. Agrícola.  
 
 

L’activitat econòmica més important és l’agricultura que ocupa a la quasi totalitat de la població activa 
del terme municipal. 
 
 
La base de la producció agrícola es troba en els conreus llenyosos de secà i té per exponents 
principals, la vinya, cereals i la fruita seca (més concretament l’ametller). Centrant-nos en els resultats 
dels darrers anys, la forta sequera ha perjudicat el volum de les collites de raïm, si bé en el context 
vinícola la davallada productiva ha estat compensada per una millora de la qualitat del vi. 
 
Pel que fa a la fruita seca, l’ametlla, el volum de la collita té variacions anuals sensibles, i encara que 
la varietat del país és superior a l’americana, fallen els canals de comercialització. 

 
  

Nombre d’explotacions i superfície censada. 
 

 
 1999 1989 1982 

Sense terres 23 50 97 

Amb terres 1 0 2 

Totals explotacions 22 50 95 

superfície (ha) 2.569 4.265 6.556 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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3.1.2.3. Ramader. 
 
 

L’explotació ramadera és encara més reduïda al municipi degut bàsicament a que les explotacions 
són de caràcter familiar i de petites dimensions productives. Hi podem trobar granges de porcs, de 
vaques, de cavalls, de aus i de conills. 

 
 
 
3.1.2.4. Cinegètic. 
 

Per la temporada 2002/2003 les àrees de caça (vedats) que tenen tota o part de la seva superfície al 
terme de Querol, són les següents: 

 
 

Àrea Nom Grup Superfície 
ha. 

T-10.079 PONTILS I 380 
T-10.082 COLUMBIA I 341 
T-10.174 GROEGAN II 387 
T-10.233 ELS COMPANYS I 1.953 
T-10.251 CLOT DE LA VALL I 550 
T-10.270 TORREFORTA I 250 
T-10.299 LA SABURELLA II 330 
T-10.329 ELS BEN AVINGUTS I 1.781 

 
 
 
3.1.2.5. Extractiu.  

 
 

Al municipi d’Aiguamúrcia, limitant amb el municipi de Querol per L’Arborçar existeix una explotació 
extractiva de pedra càlcica. Aquesta, però, encara que al límit, no afecta al municipi. 

 
 
 

Distribució de la superfície agrària censada a l'any 1999
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3.1.3. Assentaments de població: 
 
 

La determinació del centre de gravetat de la població, es a dir, la zona en què 
recau tradicionalment el pes demogràfic, era el nucli urbà del municipi de Querol, 
i resideixen algunes persones al poble de Bonany i Esblada. També troben 
població disseminada per les diferents masies del municipi. Tanmateix a partir 
dels anys 90 s’ha donat un canvi demogràfic important en convertir-se els àmbits 
de segona residència ubicats a les urbanitzacions, en primera residència, essent 
per tant ara aquests els que tenen un nombre superior d’habitants. En èpoques 
de caps de setmana i vacances la població augmenta considerablement 
concentrant-se per les diferents urbanitzacions de Can Llenes, L’Arborçar, Mas 
Bermell, Mas Gassons i Ranxos de Bonany.  

 
 
 

3.1.4. Xarxes  d’infraestructures: 
 
 

En aquest apartat hem de diferenciar clarament dues zones en funció de la seva 
gènesis, característiques i antiguitat; la formada pels nuclis històrics i les àrees 
de baixa densitat (urbanitzacions). 
 
 
 

3.1.4.1. Característiques. 
 

Nuclis històrics: 
 
La minsa població que habita en els nuclis pateix d’unes deficitàries infraestructures típiques de 
l’àmbit rural en regressió que ha anat despoblant-se palatinament des de principis del segle XX. 
 

 Urbanitzacions: 
 

 El grau de consolidació, estat i funcionament, dependent de cadascuna varia, tanmateix es pot 
afirmar que totes presenten importants deficiències que impedeix la seva classificació com a sòl urbà 
consolidat. 

 
 
 
3.1.4.2. Comunicacions viàries. 
 
 

El terme es troba travessat en direcció NE-SO per la C-37, carretera de Valls a Igualada, a la part 
més occidental, i per la TV-2441, carretera de Santes Creus a Pontons a la part oriental. En direcció 
NO-SE, la T-244 que puja des del Vendrell i finalitza en el terme sense continuació. Des de  el nucli 
d’Esblada parteix la T-201 cap a Santa Perpètua de Gaià. 
 
El Camí de la Segarra, que comunica el nucli de Querol a l’oest amb les urbanitzacions a l’est del 
terme, ha esdevingut un element vital en la mobilitat del municipi. 
 
A finals dels 90 s’ha habilitat una pista forestal que comunica des de la C-37, prop de Querol, amb la 
carretera T-201 a través de la urbanització de “Seguer” de forma que s’estalvien varis quilòmetres. 
 
La resta són camins de carro més o menys deteriorats per l’ús o el desús. 

 
Nuclis històrics: 
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Aquest apartat es troba desenvolupat a l’Annex : Estudi de Mobilitat. 
 

Urbanitzacions: 
 
Solament el sector “A” de Mas Bermell compta amb un traçat viari asfaltat acceptable; en Mas 
Gassons i Can Llenas és un reg asfàltic que abasta parcialment els àmbits i Ranxos de Bonany és 
majoritàriament de terra. 

 
 
 
3.1.4.3. Aigües, dipòsits i pous. 
 
 

L’aigua consumida al municipi de Querol prové dels pous de captació de l’aqüífer subterrani. Els pous 
acostumen a tenir fondàries entre els 100 i 150 metres i els cabals rarament superen  els 10 m3/hora i 
d’un pou a l’oest del nucli per sota de la C-37. 
 
La xarxa és antiga i deficient, fet que es fa evident en èpoques de vacances quan augmenta 
l’ocupació. 
 
Bonany compta amb un pou al Torrent de Valldossera però s’abasta de la xarxa que prové de Mas 
Bermell, essent la xarxa de distribució antiga i deficient al igual que a Querol. 
 
Nuclis històrics: 
 
A Querol hi ha dos dipòsits d’aigua situats a sobre mateix del poble, que s’abasten de la font de la 
Tous. 
 
Urbanitzacions: 
 
- Urb. l’Arborçar: 1 dipòsit situat en una zona alta que s’abasta d’un pou. 
- Urb. Can Llenas: 4 dipòsits situats en els extrems de la urbanització abastats per tres pous. 
- Urb. Ranxos de Bonany:4 dipòsits distribuïts per la urbanització abastats per un pou. 
- Urb. Mas Bermell i Bonany: 5 dipòsits a la urbanització Mas Bermell situats en les zones més 

altes que s’abasten amb un pou. 
- Urb. Mas Gassons: 1 dipòsit situat al centre de la urbanització que s’abasta d’un pou. 
 
La xarxa de distribució de les urbanitzacions és obsoleta i deficient de forma majoritària barrejant 
trams de la urbanització inicial amb trams substituïts recentment. 

 
 
 
3.1.4.4. Sanejament, clavegueram, depuració i vessaments. 
 
 

Nuclis històrics: 
 
El nucli de Querol gaudeix d’una senzilla xarxa de sanejament que porta l’aigua a un dipòsit en la part 
baixa i que per decantació filtra abans d’abocar al Gaià. 
 
Solament el nucli de Bonany disposa d’una xarxa de sanejament correcta de recent construcció que 
condueix l’aigua a una EDAR de tipus biològic. 
 
Urbanitzacions: 
 
La resta d’urbanitzacions i nuclis es realitza mitjançant fosses sèptiques moltes de les quals 
esdevenen realment pous morts ateses les seves deficients característiques constructives, amb el risc 
de la contaminació dels aqüífers. 
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3.1.4.5. Electricitat. 
 

Subministrament d’electricitat: 
 
- Una línia elèctrica d’alta tensió de 380 Kw. que travessa el municipi per la serra de Comaverd de 

oest a est. 
- Una línia elèctrica  d’alta tensió de 387 Kw. que passa en una petita part per la urbanització de 

l’Arborçar. 
- La xarxa de distribució de mitja tensió es distribueix pel municipi seguint, majoritàriament les 

carreteres. 
 
Altra vegada es pot convenir que la xarxa de distribució en baixa tensió és insuficient i deficitària, no 
abasta la totalitat dels assentaments de població i les condicions de servei tampoc són bones. 

 
 
 
3.1.4.6. Residus sòlids, abocadors. 
 
 

No existeix cap abocador de residus sòlids ni d’altre tipus al terme, els últims anys s’han anat 
clausurant els abocadors incontrolats emergits. 
 
La recollida de brossa es gestiona de forma comarcal amb la intervenció del Consell de l’Alt Camp. 
 
En algunes de les urbanitzacions s’han habilitat punts de recollida d’andròmines. 

 
 
 
3.1.4.7. Xarxa de telecomunicacions. 
 
 

Descripció de les xarxes o serveis de comunicacions electròniques disponibles al municipi. 
 
 
 
 

Antecedents. 
 
 

La Llei 32/2003, general de telecomunicacions (en endavant LGTel) afecta al desplegament 
d’infraestructures per comunicacions electròniques i la intervenció dels ajuntaments. La LGTel  deroga 
l’anterior Llei 11/1998 i regula exclusivament el sector de les telecomunicacions, avança en la liberalització 
de la prestació de serveis i la instal·lació i explotació de xarxes de comunicacions electròniques, reforça 
les competències i facultats de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, amplia els drets dels 
usuaris definint el concepte de servei universal i amplia també els drets dels consumidors. 
 
Pel que fa a la regulació de l’ocupació del domini públic o la propietat privada per a la instal·lació de xarxes 
la LGTel estableix uns criteris generals que hauran de ser respectats per les administracions publiques 
titulars del domini públic i detalla els principis bàsics que garanteixen l’exercici del dret d’ocupació en 
condicions d’igualtat i transparència amb independència de l’Administració o el titular del domini públic o la 
propietat privada. 
 
 

 
Competència municipal. 

 
 

Els ajuntaments en base a les competències en urbanisme que tenen reconegudes pel Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLU), de la gestió dels seus béns i domini públic com estableix la 
Llei municipal i del règim local de Catalunya (en endavant LMRLC) i del mateix reconeixement que fa 
la LGTel, establirà a través del planejament, amb caràcter general, les zones del seu territori on hi 
manca de prestació dels serveis de comunicacions i mitjançant les ordenances les condicions i 
requisits per construir, gestionar i explotar les instal·lacions de telecomunicacions contemplant els 
criteris bàsics de: 
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- Proporcionalitat, idoneïtat i utilitat de les exigències, i congruència d’aquestes amb els fins que 

es persegueixen. 
- No restringint l’efectivitat del dret a l’establiment de la pròpia xarxa ni buidant de contingut la 

competència estatal exclusiva en matèria de telecomunicacions. 
- La no discriminació del sector i la preservació del dret dels usuaris a disposar d’una pluralitat de 

serveis. 
- Transparència. 
- No arbitrarietat dels poders públics. 
 

Amb totes les consideracions anteriors caldrà que els ajuntaments considerin la planificació dels 
aspectes urbanístics de com a mínim els següents tipus d’infraestructures: 

 
▪ Xarxes de cable en subsòl. 
▪ Xarxes de cable aèries o per façana. 
▪ Antenes de telefonia mòbil. 
▪ Altres antenes de radiocomunicacions. 
▪ Infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT), 
  
i de serveis: 
 
▪ Servei telefonia disponible al públic (STDP). 
▪ Servei de telefonia mòbil. 
▪ Serveis de radiodifusió. 
▪ Serveis de banda ample, accés a internet. 
▪ Els serveis públics d’emergència i seguretat. 
 
 
 

Anàlisi de l’estat de les comunicacions al municipi. 
 
 
 
TELEVISIÓ. 
 
 
 
 
  
 

• Centres emissors de 
televisió a l’Alt 
Camp. 
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El municipi Querol disposa d’un emissor de televisió dintre del seu municipi, aquest es troba ubicat a: 
Zona de Montagut 
 
La TDT està completament engegada al municipi i la seva recepció és bona. S’han constatat les dades de 
cobertura disponibles per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació com a correctes i per 
tant són les que reproduïm a continuació: 
 
 
 
Canals públics i privats estatals: 
 

 
 
 
 
Canals públics i privats nacionals: 
 

 
 
Canals públics i privats locals: 
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Mapes de cobertura dels diferents canals: 
 
 
TV3-1 
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TV3-2 
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EDC 
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TVE 
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PRIVADES 
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TDT-L1 
 

 
 

 
 
NOTA SOBRE LA COBERTURA DE TDT: 
 
A la informació sobre la cobertura de TDT, s'indica "Cobert" quan més del 80% del nucli de població ja té 
cobertura del servei; "Cobert parcial" quan la cobertura del servei està entre el 50% i el 80% del nucli de 
població; "En estudi" si hi ha coneixement d'algun tipus de deficiència del servei,i s'està estudiant la 
previsió de cobertura del servei, al nucli de població, durant les properes fases del desplegament de la 
TDT, "Properament" quan hi ha previst encendre el servei en els propers 10 dies, i "No cobert" quan la 
cobertura del servei és inferior al 50% al nucli de població 
 
La informació sobre la cobertura de TDT que es publica és el resultat de simulacions per ordinador i cal 
considerar-la com a orientativa. Per confirmar la viabilitat d'aquest servei sempre caldrà que un tècnic 
instal·lador comprovi que des de la ubicació on es troba l'usuari es rep correctament el senyal TDT. 
  

 
 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 
 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   75 
 

TELEFONIA MÒBIL. 
 

 
 

 
 

NOTA SOBRE LA COBERTURA DE TELEFONIA MÒBIL D'EMERGÈNCIES 112: 
 
El telèfon 112, únic per a tot l'àmbit europeu i amb resposta immediata les 24 hores del dia, centralitza totes les 
trucades d'urgència. Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d'urgències 
sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin davant 
d'una situació d'emergència. 
 
El servei 112 representa la sobreposició de la cobertura GSM dels operadors Movistar, Vodafone i Orange. La 
cobertura està representada a partir d'un nivell outdoor, que correspon a un nivell d'exteriors, el qual en alguns 
casos no serà suficient per accedir a l'interior d'habitatges. 
 
A la informació sobre cobertura indica SÍ quan més del 80% del nucli de població té cobertura d'aquest servei. 
NO quan la cobertura és inferior al 80% del nucli de població. 
 
La informació sobre la cobertura que es publica és el resultat de simulacions per ordinador i cal considerar–la 
com a orientativa. 
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TELEFONIA FIXA. 
 
 
Segons dades de Telefónica de España S.A., el número de línies en servei  en el municipi de Querol era en 
1997 de 185 entre particulars i comercials. Actualment la telefonia fixa està totalment implantada en el terme 
municipal encara que no es disposa al municipi de cap cabina telefònica de servei públic (que per altra banda, 
donades les noves tecnologies aquestes tendeixen a desaparèixer del paisatge urbà). La xarxa d’ADSL no té 
cobertura en tot el municipi. Tampoc hi ha xarxa de fibra òptica.  
 
 
 
INTERNET. 
 
 

Amb l'objectiu d'oferir el servei d'accés ràpid a Internet a les poblacions de Catalunya sense cobertura 
d'ADSL, s'està executant el projecte de desplegament de la xarxa pública de banda ampla rural 

 
NOTA SOBRE LA COBERTURA ADSL:  
 
La disponibilitat del servei ADSL de Telefónica es considera "SÍ" quan el percentatge de cobertura al nucli és 
superior al 90%, mentre que es considera "PARCIAL" si aquest percentatge de cobertura és inferior al 90%. 
"NO" indica que no hi ha cobertura ADSL. (Dades actualitzades a 10 octubre de 2008 i obtingudes a través del 
Programa d'extensió de la banda ampla - PEBA).  
 
 
NOTA SOBRE LA COBERTURA WiMAX:  
 
La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es considera "Cobert" quan més del 75% del nucli de població ja 
té cobertura del servei; "Cobert parcial" quan el percentatge de cobertura al nucli es troba entre el 50% i el 
75%; "En execució" si hi ha previsió de cobertura del nucli de població durant les fases I o II del projecte 
Banda Ampla Rural (BAR), i "No cobert" quan la cobertura és inferior al 50% del nucli de població o no està 
previst donar-hi cobertura en les fases esmentades del projecte BAR. La indicació "En estudi" vol dir que la 
cobertura del nucli està en fase de planificació i viabilitat tècnica.  
Tant la informació que es publica sobre la cobertura ADSL com la informació sobre la cobertura 
WiMAX, cal considerar-la com a orientativa. Per confirmar la viabilitat de qualsevol dels dos serveis d'accés 
a la banda ampla, sempre caldrà que un tècnic de l'empresa que els presta comprovi que des de la ubicació on 
es troba l'usuari es rep correctament el senyal ADSL o WiMAX. Consulteu els operadors corresponents per a 
més informació. 
 
BANDA AMPLA RURAL 
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Dotació dels serveis de telecomunicacions. 
 
 
 
Dèficits generals. 
 
 

A la zona urbana la dotació és suficient. 
A la zona no urbanitzable, atès a la seva orografia, hi ha mancances. 

 
   
  
Dèficits específics i solucions. 

 
 

 
Telefonia fixa 
 
 
Moltes de les xarxes urbanes són aèries, fet que comporta una deficient imatge i contaminació visual.  
 
Per aquest motiu el POUM proposa: 
 
- Cal soterrar les línies urbanes. 
- Caldrà millorar la central per poder ampliar el nombre d’abonats. 

 
 

 
Telefonia mòbil 
 
 
L’orografia del terme i la manca d’instal·lacions d’infraestructura fan que el terme continuï encara com un forat 
negre en els mapes de cobertura de la telefonia mòbil d’última generació. 
 
A Esblada no hi ha cobertura 112.  
 

 
 

Televisió 
 
 
No es reben tots els canals correctament la recepció i el número de canals varia segons les zones del municipi. 

  
 

 
Internet 
 
 
La velocitat de la xarxa era fins fa poc temps limitada (≈ 3MG), actualment es rep ADSL per zones. 
 
Hi ha cobertura de banda ampla a tot el nucli excepte a Esblada i a  l’Arborçar, Bonany i Querol que és parcial. 
 
Pel que fa a l’ADSL no es rep ni en Arborçar, Bonany ni Esblada i parcialment a Querol. 

 
Si parlem de cobertura Wimax de la Generalitat o Iberbanda es parcial a tot el nucli i no es rep la d’operadors 
privats. 
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Turístics: zones d’acampada, lleure. 
 
 
- Àrea de lleure de Querol, situada a l’entrada del poble de Querol, a la font del poble on hi ha barbacoes, 

taules i bancs. 
 
- Àrea recreativa de Valldossera, situada a peu de la carretera de Santes Creus a Pontons, a l’alçada de 

l’ermita de Valldossera.  
 
 
 

Obres programades amb incidència sobre el planejament: 
 
 
No es te coneixement de cap obra programada que pugi incidir en el planejament que ara es revisa. 
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3.2. L’espai natural i el patrimoni a protegir. 
 
 
 

 
3.2.1. Patrimoni: 

 
 
 

3.2.1.1. Natural. 
 
 

L’ESPAI NATURAL ANCOSA–MONTAGUT 
 
Conjunt orogràfic que presenta una alineació nord-est i sud-oest, plegat de falles en totes direccions. 
L’interès natural de l’espai rau bàsicament, en fer de transició entre el sistema Mediterrani central i a 
la Depressió Central oriental. Aquesta peculiar situació geogràfica queda reflexada tant a nivell 
bioclimàtic com biogeogràfic, i es un exponent de la seva singularitat i diversitat. Així, existeix un 
contrast climàtic pronunciat entre els vessants septentrionals de la serra de tendència continental i els 
vessants meridionals de clima mediterrani. El paisatge vegetal també és un fidel reflex de la transició 
progressiva vers la continentalitat, i així la vegetació mediterrània marítima – alzinar litoral amb marfull 
(Quercetum ilicis galloprovinciale) – cedeix el lloc a una vegetació mediterrània continental – carrascar 
(Quercetum rotundifolie) -. En els altiplans de la serra, els alzinars alternen amb alguns fragments de 
rouredes – roureda de roure de fulla petita (Violo Quercetum fagineae) – i pinedes submediterrànies –
pinassa-, així com diverses comunitats secundàries – brolles, garrigues, boixedes, llistonars, 
fenassars,..-. Per altra banda, el paisatge actual dels vessants de la serra és caracteritzat per la gran 
extensió de les pinedes de pi blanc, i puntualment per les bosquines d’altres pins. 
 
Prop del cim de Puig Castellar, de 944 m. d’altitud hi ha una obaga no gaire extensa, però molt 
valuosa, amb bosc del tipus del Violo Quercetum faginae en el qual es conserven plantes 
centreuropees ja poc freqüents en aquestes muntanyes extremes, com són, entre altres, el pi roig 
(Pinus sylvestris) i el xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum). 
 
La serra d’Ancosa presenta l’interès de reunir en un mateix espai junt amb els elements 
predominantment mediterranis alguns elements submediterranis propis de les terres més humides, 
com són per exemple les joncedes amb plantatge (Plantagini-Aphyllantheyum). En realitat aquest 
espai constitueix un dels límits meridionals de Catalunya de la distribució de diversos elements 
submediterranis. 
 
La fauna d’aquest espai es caracteritza pel predomini dels elements mediterranis, amb algunes 
espècies de excepcional interès com per exemple un coleòpter (Sternocoelis duforti) endèmic de la 
serra i de diverses espècies de mol·luscs (Trissexodon quadrasi) i d’hetèropters (OrthotylÚs 
thymelaeae). 
 
 
L’ESPAI NATURAL SABURELLA. 
 
Petit espai situat a la conca alta del Gaià, que com la plana d’Ancosa es caracteritza per constituir un 
territori de transició entre les terres pre-litorals i les conques centrals catalanes. Això queda 
perfectament reflectit en el paisatge vegetal, característic de les terres al límit entre el país del 
carrascar continental i d’alzinar amb marfull litoral. 
Aquest espai s’inclou en el PEIN pel seu interès faunístic, a l’acollir un gran nombre d’espècies de la 
fauna pròpia de les garrigues i rocams mediterranis. La zona es caracteritza per una presència 
humana reduïda, raó per la qual abunden el conill, la perdiu i els seus predadors. A partir d’aquest 
espai cap al nord-est desapareixen moltes espècies faunístiques de gran interès. 
 
L’espai comprèn així mateix les fondejades del torrent de Vallespinosa, mostra del paisatge del 
domini de la roureda de roure de fulla petita (Violo Quercetum faginae) molt rica en espècies 
submediterrànies (Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens, Sorbus aria, Hacer monspessulanus, llex 
aquifolium, Coronilla emerus,...), que contrasta amb el paisatge vegetal predominant de caràcter 
mediterrani. Cal remarcar que a l’entorn dels torrents d’aigua resten importants fragments de boscos 
de ribera, com l’omeda amb heura (Hedero-Ulmetum minoris), i d’altres comunitats vegetals pròpies 
dels ambients aigualosos de la Catalunya seca. 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM IlI: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   89 

EL PI DE LES QUATRE SOQUES: 
 
És a uns 250 metres per sota de la carretera Querol-Montagut, just en arribar a la verdor del primer 
cultiu de vinya. És un impressionant pi, més que per les seves dimensions perquè, a partir d’un metre 
del nivell de terra, es divideix en quatre canons que arriben a 20 metres d’alçària. La visualització del 
mateix ens ofereix un conjunt harmònic i espectacular. 
 
 
ALZINA DE LA CASA NOVA DE BONANY: 
 
La trobem a l’era de la Casa Nova, a prop de la carretera Querol-Pla de Manlleu, i a uns 500 metres 
de la cruïlla d’aquesta carretera amb la de Santes Creus-Pontons. Alzina molt ben conformada, de 
3,96 metres de volta  de canó o 13,5 metres d’alçària, a la qual se li calculen uns 400 anys. L’estat 
general i vital és bo, dóna ombra a tota l’era, en la qual hi ha una taula formada per pedres de molí. 

 
 
 
3.2.1.2. Artístic-arqueològic-històric. 
 
 

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE QUEROL: 
 
Situada a la part alta de la població, l’església parroquial és d’origen medieval, tot i que la complexitat 
de la seva estructura reflecteix les ampliacions i modificacions que ha anat experimentant al llarg del 
temps. 
 
És d’una sola nau coberta amb volta apuntada, capelles laterals amb volta apuntada i de creuria i 
absis poligonal. La porta d’arc de mig punt dovellat s’obre al mur de l’Epístola. Damunt la teulada 
s’eleva el campanar, de planta quadrada, obertures d’arc de mig punt i coberta piramidal. Sobre la 
tanca del cementiri es conserven cinc esteles funeràries. 

 
 

CASTELL DE QUEROL: 
 
Documentat des de el segle X, és emplaçat a la part més alta del nucli. Va pertànyer a la família dels 
Cervelló i des del segle XIV centrava la jurisdicció senyorial de la baronia de Querol. El 1835, durant 
la primera guerra carlina, fou volat per una partida de liberals. El conjunt, tot i que es troba molt 
malmès, en l’actualitat encara conserva elements interessants (restes de torres circulars, finestres, 
matacans i diversos arcs ogivals i de mig punt). El 1985 va ser declarat Bé d’Interès Cultural. 

 
 

ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE MONTAGUT: 
 
Situada al cim de la muntanya de Montagut i prop del nucli de Querol, és una construcció gòtica, tot i 
que consta una església anterior esmentada en dues butlles papals de 1154 i 1194. Al llarg del temps 
l’edifici va experimentar modificacions diverses, principalment en els segles XVII i XVIII, en què es va 
realitzar una reforma interior en estil neoclàssic. 
 
És d’una sola nau, de dos trams, set capelles absidals i coberta amb voltes de creuaria. Exteriorment 
l’edifici mostra un predomini absolut de la massa sobre el buit, impressió reforçada pels contraforts i 
per les escasses obertures. La porta d’accés, a la façana sud, és formada per tres arcs de mig punt 
dovellats en degradació amb guardapols que arrenca d’una imposta. En aquesta mateixa façana s’hi 
eleven els dos campanars d’espadanya amb obertures també d’arc de mig punt. Exteriorment l’absis 
és poligonal, de set costats, amb contraforts als angles. La coberta és de teula a dues vessants. 
 
Els darrers anys l’església ha experimentat un procés de consolidació i recuperació de les estructures 
més antigues, tot eliminant les motllures i als altars dels segles XVII i XVIII. El 1981 se’n va incoar 
expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural. 

 
 

CASTELL DE PINYANA. 
 
Damunt d’un cim prop de la carretera de Querol, és documentat des de l’any 986 – en una carta del 
rei Lotari – en endavant. El 1023 apareix com un dels bens que la comtessa Ermessenda va 
empenyorar a favor del seu fill, Berenguer Ramon I. Durant el segle XI va passar a mans de Guerau 
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Alemany de Cervelló i l’any 1269 va ser cedit al monestir de Santes Creus. L’any  1480 els delmes 
que encara percebien els Alemany van ser cedits al monestir i el 1565 ja era de pont d’Armentera. 
 
En l’actualitat només es conserven part dels murs del castell, una torre de planta circular i les restes 
de la capella de Santa Maria de Pinyana, de planta rectangular i volta de canó amb un ample arc de 
mig punt. El 1985 va ser declarat Be d’Interès Cultural. 
 
 
ESGLÉSIA DE SANT JAUME D’ESBLADA: 
 
Al centre del nucli, hom en situa l’origen en època romànica, per bé que al llarg dels anys l’edifici ha 
experimentat diverses modificacions. 
 
És de planta rectangular, amb una sola nau coberta amb volta de canó, absis semicircular i teulada a 
dues vessants. La nau presenta dos eixamplaments laterals. El cor és situat als peus. Té sectors 
arrebossats i pintats. La porta d’entrada a la façana sud és dovellada i s’hi accedeix per una escala de 
vuit graons. A la part superior del mur hi ha un rellotge de sol. El conjunt es completa amb un 
campanar de planta quadrada, que té obertures d’arc escarser i coberta de pavelló. S’hi conserva una 
pica baptismal i una altra de benedicció. 
 
 
CASTELL DE SABURELLA: 

Situat a la dreta del riu Gaià, va pertànyer al llinatge dels Cervelló. De la documentació relativa al 
castell es pot deduir que va ser construït entre el 1193 i el 1229. Posteriorment, és documentat 
diverses vegades com a possessió de Santes Creus. 
 
En l’actualitat, només es conserven dues torres de planta circular i un fragment de mur de tancament 
del recinte fortificat. Va ser declarat Be d’Interès  Cultural el 1985. 
 
 
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VALLDOSSERA: 
 
El 1162 s’hi documenta un santuari en relació a l’adquisició del lloc pel monestir de Santes Creus, tot i 
que la construcció devia ser anterior. L’actual església és del 1685. El 1869 es traslladà la seu 
parroquial de Montagut a Valldossera. Durant la guerra de 1936-1939, l’església va patir destrosses 
considerables. Recentment ha estat objecte d’una restauració. 
 
És de planta rectangular amb absis pla i coberta de teula a dues vessants. La façana presenta una 
composició simètrica, amb porta central d’arc de mig punt, òcul superior i campanar de paret amb 
acabament sinuós. Al cos de l’edifici hi ha estat afegits dos cossos laterals amb coberta a una 
vessant. 

 
 

CAL VALLDESERVES: 
 
És una de les masies més antigues de la zona, formada per un conjunt complex d’edificacions fetes 
de pedra vista i cobertes de teula a una o dues vessants. Una construcció amb porta allindada dóna 
accés a un pati a on, a nivell de primer pis, s’obre la porta d’accés de l’edifici principal, d’arc de mig 
punt dovellat. 
 
Integrada dins del conjunt hi ha l’església de Sant Jaume, d’estructura originalment romànica. De 
petites dimensions, té una sola nau i absis semicircular. Es cobreix amb teulada a una sola vessant. 
La porta situada a la façana sud, actualment no es visible a causa de la integració de l’edifici en la 
masia. L’absis presenta arcuacions llombardes i finestres atrompetades. 
 
 
MAS DE LES ESPLUGUES: 
 
Situat a la part nord del municipi, al Clot de la Vall, és format per dos cossos principals 
perpendiculars, de planta rectangular i coberta de teula a dues vessants, i altres construccions 
auxiliars. 
 
 
LA CASA GRAN: 
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Situada prop de l’Ermita de Valldossera, se’n desconeix l’origen. El conjunt ha experimentat 
ampliacions i modificacions diverses al llarg del temps. Es tracta d’un edifici de planta rectangular, 
amb planta baixa i pis, precedit d’un jardí.  La porta principal, d’arc de mig punt dovellat, una finestra 
germinada i una galeria d’arcs de mig punt que fa cantonada, són els elements més destacables de la 
façana principal. A l’interior destaca el vestíbul, amb una estructura de quatre arcs de pedra que 
descansen sobre una columna central. 

 
 

EL SEPULCRE MEGALÍTIC DE “MAS PLA” (VALLDOSSERA): 
 
El sepulcre megalític es troba a l’extensa vall de Valldossera situat en un suau i allargassat tossal 
conegut amb el nom de “Turó de les Fosses”, a uns 500 metres del “Mas Pla”. Es descobrí en els 
anys seixanta i malgrat està enclavat en una parcel·la privada, el sepulcre no es veu afectat gràcies a 
la voluntat i interès del propietari. 
 
El sepulcre, de estil arquitectònic pròpiament regional, està construït per una cambra i un corredor 
separats per una porta amb pedrís. Té una longitud total de 7,5 metres i l’amplada mitjana es situa 
entorn d’1,4 metres. Les lloses emprades per a la seva construcció són calisses pròpies del terreny 
immediat al megàlit. La cambra i el corredor són de forma rectangular totalment enllosats amb lloses 
de mides regulars. El túmul, que per la seva complexitat ultrapassa el restringit marc localista, es de 
contorn circular i amb un  diàmetre de 15 metres, apareix relativament ben conservat no sobrepassant 
el metre d’alçària. Tipològicament el monument està catalogat com a falsa galeria coberta tipus català 
de la segona meitat del tercer mil·leni. L’element trobat més antic que espot datar és el vaset 
campaniforme d’estil marítim (2200 a. C.) 

 
 
 
 
3.2.2. Incidència d’altres legislacions: 
 
 

El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona determina les següents 
estratègies per a les àrees específiques de sòl urbà i urbanitzable. 
 

 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM IlI: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   92 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM IlI: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   93 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM IlI: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   94 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   95 

3.3. El context social i econòmic. 
 
 

Varis d’aquest apartats es troben actualitzats i desenvolupats al Document 7: 
Memòria Social. 
 
 
 

3.3.1. Demografia: 
 
 
3.3.1.1. Distribució espacial. 
 
 

Com ja s’ha fet esment, els històrics nuclis de població, Querol, Bonany i Esblada, han vingut reduint 
la seva població des de principis del segle XX i ha estat el fenomen turístic de la segona residència 
als anys 60 i 70 el causant de l’aparició de les urbanitzacions de Ranxos de Bonany, Can Llenas, Mas 
Gassons, Mas Bermell i L’Arborçar. 
 
Aquestes originen una població estacional que al llarg del temps ha esdevingut permanent malgrat 
aquest fet no es reflecteix de forma real en les estadístiques de població, atès que encara molts 
d’aquests nous veïns mantenen forts lligams (socials, econòmics, etc.) amb els municipis d’origen i no 
els interessa fer el canvi d’empadronament. 
 
El padró de 2003 dona una població de 326 habitants i el de 2009 de 553 habitants, que en caps de 
setmana i vacances pot arribar als 2.500 habitants.  
 
La major part de la població estable es concentra a Ranxos de Bonany conformant una densitat  de 
7,6 hab./ Km2 al terme municipal. 

 
 
 
3.3.1.2. Diversitat. 
 
 

El padró de 2003 recull que 184 són homes i 142 dones, i al de l’any 2009 que 298 són homes i 255 
dones. 
De la població del cens de 2001 segons l’estat civil tenim: 

69

38

83

65

1

17
8

2 3 4
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Solters Casats Vidus Separats Divorciats

Població segons estat civil i sexe. (Cens 2001)

Homes Dones
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   96 

  
3.3.1.3. Creixement.  
 
 

La població de 1996 es va veure incrementada pel moviment migratori  de forma que al 1997 el saldo 
total migratori es de 9 persones, 2 de les quals procedeixen de la resta de Catalunya i 7 de la resta 
d’Espanya. 

 
Això, juntament amb el moviment natural de la població, cap naixement i una defunció, deixa la 
població de 1997 en 246 persones i segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, ha 
evolucionat fins a 249 en 1998. Les dades del padró de 2005 donen encara alguna esperança al 
creixement atès que s’ha arribat als 359 habitants. Aquest creixement està clarament definit i és el 
resultat del canvi de la segona residència a primera que s’està donant en les urbanitzacions.  
 
Els visitants de temporada que als anys 60-70 van comprar una parcel·la per a estiuejar  ara són avis, 
s’estan jubilant i es decideixen a residir en el municipi gaudint de les avantatges que això els permet, 
tanmateix aquesta migració es dona de forma molt lenta ateses les deficitàries infraestructures i 
serveis que el municipi els pot oferir. 

 
Querol ha vingut reduint la seva població des de principis del segle XIX i ha estat el fenomen turístic 
de la segona residència als anys 60 i 70 amb l’aparició de les urbanitzacions de Ranxos de Bonany, 
Can Llenas, Mas Gassons, Mas Bermell i L’Arborçar el causant de la recuperació demogràfica a partir 
de l’any 1975 accentuat aquests últims anys pel canvi de segona a primera residència en les 
urbanitzacions.  
 
La mitjana de creixement dels últims 10 anys es de  8,32 %. 
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Piràmide de població de 2009
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3.3.1.4. Edats. 
 
 

Abans de la reactivació del creixement, la piràmide d’edats del municipi de Querol manifestava una 
tendència a l’envelliment de la seva població, actualment ha variat incrementant-se el nombre de 
població de mitjana edat i amb un important volum de població jove que implica noves necessitats de 
serveis i d’infraestructures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171  habitants           

298  habitants           

539  habitants           



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   98 

3.3.2. Ocupació: 
 
 

De la població activa quasi la meitat d’aquesta es dedica al sector serveis, seguit de la indústria i 
l'agricultura, i una petita part a la construcció. 
 

 
 
3.3.2.1. Ocupació / atur. 

 
 
Població activa  resident ocupada per grans sectors d’activitat 
 
 
 1986 1991 1996 2001 

Agrari 45,3 38,0 34,8 2,6 

Indústria 9,4 18,0 17,4 23,2 

Construcció 12,5 8,0 7,2 9,6 

Serveis 29,7 36,0 40,6 45,6 

No hi consta 3,1 - - - 

% ocupació de la població activa 64% 50% 70% 87% 

 
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya: 

 Padró municipal d’habitants de 1986. 
 Cens de població de 1991. 
 Estadística de població de 1996. 
 Cens de població i habitatge del INE de 2001. 
 
 

Pel que fa a la taxa d’atur, segons dades del Departament de Treball,  l’atur femení va assolir la seva 
cota més alta durant els últims 10 anys a 2006 i el masculí a 2007. 
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Davant la situació econòmica actual podem dir que la població aturada de Querol està per sobre de 
la mitjana a la comarca (6,67%) i a Catalunya (8,62%) amb uns valors sensiblement inferiors a fa 10 
anys. 

Evolució de l'atur registrat per sexe
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           Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya: 
 
 
 
3.3.2.2. Escolars / jubilats. 
 
 

Segons les dades de que disposen al 1996 hi havia un 10,9 % de la població de entre 0 i 14 anys, es 
a dir, en edat escolar, encara que en l’actualitat l’edat escolar obligatòria se ha incrementat fins als 16 
anys, percentatge que queda inclòs en el 71 % de persones de entre 15 a 64 anys. Actualment 
aquesta franja de població s’ha incrementat molt i Querol a assolit un 13 % de la població de entre 0 i 
14 anys i un 72,10% de entre 15 a 64 anys, percentatge superior a la mitjana de la comarca (68%) i 
de Catalunya (69%) 
 
Pel que correspon a persones jubilades, de 65 anys i més, el municipi contava  a l’any 2001 amb un 
18,5 % de població en aquesta franja d’edat. Actualment Querol compta amb un 14,8% de la seva 
població major de 65 anys per sota de la mitjana de la comarca (16,5%) i de Catalunya (16,2%), lo 
que es indicatiu del canvi que s’està produint en la societat del municipi amb un increment any rera 
any del percentatge de gent jove. 

 
 
 
3.3.3. Activitat econòmica: 

 
 

Segons dades de 1997 de l’Institut d’Estadística de Catalunya el règim jurídic de 
les empreses del municipi, d’un total de vuit, una és societat limitada, cinc 
persones físiques i dos altres règims. 
 
Pel que fa als establiments i professionals, deu es dediquen a la construcció, nou 
al sector serveis, un es professional, un artista i dos al comerç al detall. 

 
 
 
3.3.3.1. Activitats. 
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SECTOR PRIMARI. 
 
A l’any 1999 hi havien censades a Querol un total de 22 explotacions agràries que comprenien un 
total de 2569 ha., distribuïdes per règim de tinença en 1895 ha. de propietat, 97 ha. arrendades, 445 
ha. en parceria i 134 ha. d’altres. Més de la meitat de les hectàrees es reparteixen en 8 explotacions 
amb dimensions de més de 100 ha., 10 explotacions de  entre 20 a menys de 100 ha., i 4 
explotacions de entre 5 a menys de 20 ha. 
 
D’altre banda, la distribució de la SAU (superfície agrària utilitzada) per règim de tinença a l’any, d’un 
total de 17 explotacions amb 720 ha., 410 ha. eren de propietat, 97 ha. arrendades, 151 ha. en 
parceria i 62 ha. d’altres. La dimensió de les explotacions queda per igual en 7 explotacions de 5 a 
menys de 20 ha., i 7 explotacions de 20 a menys de 100 ha., a més a més de 3 explotacions de 100 a 
menys de 200 ha. 
 
La distribució de explotacions per productes conreats és: 
 

- 5 explotacions d’arbòries forestals. 
- 3  “ “ de blat. 
- 10 “ “ d’ordi. 
- 2 “ “ d’alfals. 
- 5 “ “ d’hortalisses.    
- 1 “ “ de guaret. 
- 1 “ “ horta familiar. 
- 3 “ “ pomers. 
- 1 “ “ cirerer i guinder. 
- 8 “ “ d’ametlla. 
- 2 “ “ d’avellana. 
- 11 “ “ de vinya. 
- 5 “ “ d’olivera. 
- 1 “ “ planter. 

 
Les explotacions ramaderes  (animal / caps) del municipi són: 
 

- 1  explotació amb 37 caps de vaques  lleteres. 
- 1 “ “      200 caps de bovins mascles. 
- 2 “ “  380 caps de ovelles. 
- 3 “ “  50030 gallines. 
- 2 “ “  44 conilles mares. 
- 1 “ “  250 caps de porcins. 

 
 
 
SECTOR SECUNDARI. 
 
 
La activitat industrial és inexistent al municipi. 

 
 
 

SECTOR TERCIARI. 
 
 
Al municipi hi ha segons el cens de 1998 de l’activitat econòmica a partir de l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE), 8 empreses de serveis, 1 dedicada al comerç a l’engròs, 5 dedicades a la 
hostalera i 2 altres serveis. 

 
 
 
3.3.4. Nivell de renda. 
 
 

D’acord les dades de l’Agència Estatal Tributària, anys 1985, 1997 i 1998, els 
principals rendiments declarats provenen de: 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   101 

 
 

Any 1986 1997 1998

Treball 67,5% 86,8% 86,76%

Empresarial i professionals 26,0% 10,8% 11,55%

Altres 6,5% 2,4% 1,69%

 
 

Essent els rendiments mitjos totals per declarant de 12.368 €. a l’any 1998. 
 
D’altra banda amb les dades obtingudes fins l’any 1996 no s’havia realitzat cap 
declaració de l’impost sobre el patrimoni de les persones físiques. 

  
 
 
3.3.5. Mobilitat. 
 
 

(Veure Annex 2: Estudi de Mobilitat d’aquesta Memòria) 
 
 
 
3.3.6. Activitat social. 
 
 

Associacions de veïns:    
 
- Nucli de Bonany. 
- L’Arborçar. 
- Ranxos de Bonany. 
- Nucli de Querol. 
- Valldossera. 
- Mas Bermell. 
 
 
Juntes de Compensació: 
 
- Mas Bermell. 
- Mas Gassons. 
- Can Llenes (En tràmit de Constitució). 
 
 
Agrupacions: 

 
- Agrupació de Defensa Forestal de Querol. 

 
Elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d’incendis. 
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Elaboració i execució d’un programa d’actuacions urgents en cas d’incendi 
així com la reforestació. 
Col·laboració activa en l’organització, control i execució de mesures dictades 
per l’autoritat competent per a la prevenció i lluita contra els incendis. 
Campanyes de divulgació entre propietaris forestals sobre accions de 
prevenció i lluita contra incendis forestals. 

 
 

Comissions de Festes: 
 

- Aplec de Valldossera (Organitza l’Aplec de Valldossera). 
- Querol (Organitza la Festa Major). 
- Ranxos de Bonany (Organitza la Festa Major). 
- Can Llenes (Organitza la Festa Major). 

 
 

Altres: 
 
- Grup Querol-Natura (Querol) 

Excursionisme. 
 
 
Instal·lacions esportives: 
 
- Piscina:  Urbanització “Can Llenes”. 
- Pista poliesportiva:  Urbanització “Ranxos de Bonany”. 
- Pista poliesportiva: Urbanització “Mas Bermell”. 
 
 
Festes: 
 
- 1er diumenge desprès de Pasqua, 

Aplec de Valldossera. 
 
- Juliol, 

Dia del municipi. 
 
- 15 d’agost, 

Festa Major de Querol. 
 
- Agost, 

Urbanitzacions. 
 
- Celebració diumenges a les 10:30 h. 
       Església Santa Maria de Querol. 
 
- Celebració de 1er dissabte de cada mes a les 18:00 h. 

Església de Sant Jaume d’Esblada. 
 
- Celebració 1er i 3r diumenge de cada mes a les 13:30 h. 

Ermita de Valldossera. 
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3.4. El context urbà. 
 
 
 
3.4.1. Gènesis: 

 
 

El terme municipal de Querol es documentat des de el segle X (carta del Rei 
Lotari del 988). Els segles X i XI la propietat passà per diverses mans, fins que el 
1112 Ramon Berenguer III cedí a Guerau Alemany de Cervelló la dominicatura 
de Querol. Des del segle XIV es documenta la baronia de Querol, propietat dels 
Cervelló fins al 1528, data en que passà als Barberà. Cap al 1597, i fins a la fí del 
segle XIX, en fou propietat de la família Saiol. 
A Catalunya a partir del segle XII es governava mitjançant vegueries 
(demarcacions bàsiques d’administració territorial) fins al decret de Nova Planta 
(1706 i 1716) promolgut per Felip V, que foren substituïdes pels corregiments 
l’any 1833 s’implantà l’actual divisió en províncies i la figura del partit judicial 
s’encarregà d’organitzar l’administració del territori. Al 1913 i amb motiu de 
l’aprovació de la Mancomunitat de Catalunya i en 1932-1936 es substitueix la 
província per les comarques que desaparegueren amb el final de la Guerra Civil 
1939. Al 1980 s’establí l’actual subdivisió en comarques. 
Els termes de Montagut i Querol, integrats avui en un sol ajuntament, foren 
independents fins a mitjans del segle XIX, termenades llurs afrontacions 
mitjançant fites l’any 1554, amb l’avinença senyorial d’ambdós castells, segons 
consta en un capbreu datat de 12 de març de 1782. 
 
Amb aquest bagatge i essent Querol un municipi fronterer va originar la seva 
pertinença a diversos àmbits: 
 

- La divisió eclesiàstica depèn de l’arquebisbat de Tarragona. 
- La Confederació hidrogràfica pertany a la del Pirineu Oriental. 
- La comarca agrària depèn de Santa Coloma de Queralt. 
- El Partit Judicial depèn de Montblanc. 
- El servei telefònic depèn de Valls. 
- El servei de correus depèn de Valls i Vendrell. 
- La cambra de comerç depèn de Reus. 

 
El nucli de Querol, a la part més occidental del terme, s’arrecera al vessant del 
turó presidit per l’església parroquial i les ruïnes del castell. Les cases, senzilles i 
de tipologia rural, són generalment de planta i un o dos pisos i cobertes de teula 
a dues vessants. Algunes conserven portals adollats. A tocar del castell i de 
l’església, hi ha algunes cases modernes d’estiueig. 
 
Al nucli de Querol trobem situada a la part alta de la població, l’església 
parroquial de Santa Maria, d’origen medieval. També a la part més alta 
s’emplaça el castell del segle X que va pertànyer a la família dels Cervelló.  

 
 
 

3.4.2. Marc edificat: 
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3.4.2.1. Distribució de la població. 

 
 
La població es reparteix entre el nucli urbà de Querol, la zona de Valldossera (amb les urbanitzacions 
de Ranxos, Bermell, Llenes, Gassons, Arborçar) i el nucli de Bonany i disseminada en les diferents 
masies que hi ha per tot el municipi.  
 
Segons dades de 1 de gener de 2009, el nombre d’habitatges aproximat del municipi es troba  
distribuït de la següent forma: 
 
Zona de Valldossera Nucli de Bonany 18 
 Ranxos de Bonany 164 
 Can Llenes 119 
 L’Arborçar 25 
 Mas Bermell 221 
 Mas Gassons 60 
 Disseminats 21 

Total zona ---------------------------- 628 
Zona de Querol Nucli de Querol 45 

Disseminats 12 
Total zona ---------------------------- 57 

Zona d’Esblada Nucli d’Esblada 1 
 Disseminats 12 

Total zona ---------------------------- 13 

TOTAL MUNICIPI  698 
 
 
 
3.4.2.2. Teixit residencial. 

 
 

Solament els nuclis de Querol, Bonany i Esblada, tenen edificacions agrupades formant un cos urbà, 
propi de la tradició i història del terme. 
 
La resta d’assentaments es va originar a finals dels anys seixanta fruit de la necessitat de segones 
residències i estan formats per tipologies extensives de ciutat jardí amb parcel·les de gran superfície 
(800-3000 m2).  

 
 
 
3.4.2.3. El parc immobiliari. 
 
 

La major part de la població de Querol viuen en llars unifamiliars, es a dir,  un 35,5 % de llars d’una 
sola persona i un 26,9 % de llars de 2 persones. Només en un 17,2 % de llars viuen 5 persones o 
més. 
 
L’any 2001 els habitatges familiars secundaris, representaven un 81,7 % del total dels habitatges del 
municipi lo que constata el fort increment de població durant les èpoques de vacances. La resta, un 
10,4 % dels habitatges són principals i un 7,7 % està vacant.  

 
 
 
3.4.2.4. L’impost sobre béns immobles (IBI). 
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D’acord les dades del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària el nombre de rebuts 
emesos i deute tributària de l’IBI d’urbana, són els següents: 
 

 1991 1999 2005

Nombre de rebuts 3.549 3.827 3.758

Deute tributari (milers d’euros.) 75 114 156

 
 
I el nombre de contribuents i quota mitja de l’IBI de rústica és: 
 
 

 1991 1999 2005

Nombre de rebuts 55 44 119

Quota (milers d’euros.) 2073 2073 757

 
 
 
3.4.2.5. Edificació per Usos productius (industrials). 
 
 

No existeix. 
 
 
 
3.4.2.6. Equipaments. 
 
 
Denominació  Descripció Ús  Titularitat Superfície  Sostre Estat de 

conservació 
Casa Consistorial 
(Querol)  SR PU 80m2 240m2 B 

Consultori mèdic 
(Querol) 

Planta baixa de la Casa 
del Poble S PU 40 m2 40 m2 MB 

Consultori mèdic 
(Ranxos de Bonany) Planta baixa S PU 60 m2 60 m2 MB 

Casa de Colònies 
(Querol) 

Planta quadrada de 
planta baixa més dos 

pisos 
C PV 180 m2 540 m2 B 

Casa de Colònies 
(Valldossera) 

Planta rectangular 
adossada amb dos pisos 
i coberta de teula a una 

vessant. 

C PV 72,12 m2 216,36 R 

Magatzem municipal 
(Querol) 

Planta baixa de forma 
rectangular. SR PU 100 m2 100 m2 MB 

Casa del Poble 
(Querol) 

Planta rectangular amb 
coberta de teula a dues 

vessants 
SR PU 118 m2 236 m2  

Casa Consistorial 
Valldossera 

Planta rectangular 
adossada amb dos pisos 
i coberta de teula a una 

vessant. 

C PU 44,55 m2 133,65 m2 MB 

Església de Santa Maria 
(Querol) 

Una nau amb capelles 
laterals, volta de canó 
apuntat a la nau i de 

creueria a les capelles, 
amb coberta de teula a 

R PV 275 m2 275 m2 B 
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dues vessants 

Església de Sant Jaume 
(Esblada) 

Planta rectangular amb 
una única nau, absis 

semicircular i coberta de 
teula a dues vessants 

R PV 180 m2 220 m2 R 

Església de Santa Maria 
(Valldossera) 

Planta rectangular, d’una 
sola nau, absis pla i 

coberta de teula a dues 
vessants 

R PV 245 m2 245 m2 B 

Església de Sant Jaume 
(Montagut) 

Planta rectangular, d’una 
sola nau de dos trams, 
set capelles absidals i 
coberta amb voltes de 

creueria 

R PV 250 m2 250 m2 R 

Escola Bonany 
Planta rectangular amb 
coberta de teula a dues 

vessants. 
C PV 80m2 160m2 MD 

Magatzem municipal  
(Ranxos) 

Planta baixa rectangular i 
coberta plana SR PU 120m2 120m2 B 

Oficina d’atenció al ciutadà 
(Bonany) 

Planta baixa rectangular i 
coberta plana SR PU 120m2 120m2 MB 

 
Ús: sanitari (S), cultural (C), religiós (R) i serveis (SR); titularitat: pública (PU) o privada (PV); estat de 
conservació: molt bo (MB), bo (B), regular (R), deficient (D) o molt deficient (MD). 
 
 
 
3.4.2.7. Espais lliures. 
 
 

Les zones d’espais lliures qualificades per les vigents NNSS són generalment privades, a excepció de 
la de Ranxos de Bonany i  estan mancades de qualsevol tipus de millora o adequació a l’ús previst. 

 
 

Denominació  Descripció Superfície  Equipaments Estat de 
conservació 

Querol Situada a l’est del nucli 34.813,90 m2 NO D 

Bonany Situada al sud-est del nucli 31.850,00 m2 NO D 

Esblada Situada al sud-oest del nucli 23.006,50 m2 NO D 

Ranxos de 
Bonany 

Situada al nord-est de la 
urbanització 111.492,13m2 NO D 
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3.5. El planejament urbanístic. 
 
 
 
3.5.1. Antecedents i planejament vigent: 
 
 
3.5.1.1. Les Normes Subsidiàries (NNSS 77-79). 
 
 

Les primeres i vigents NNSS 77-79 de planejament van ésser redactades amb l’objectiu de canalitzar 
ordenadament la demanda de desenvolupament urbanístic al municipi front al “boom” expansiu 
d’urbanitzacions de segona residència i de primera generació per a famílies d’ingressos limitats que ja 
a finals dels anys 70, es concretaven en dos Plans Parcials aprovats (Can Llenes i Mas Gassons), un 
Pla Parcial pendent d’aprovació (Mas Bermell), una infraestructura realitzada a la finca de Ranxos de 
Bonany i més Plans Parcials en expectativa. 
 
Dins d’aquest context es van fer grans reserves de sòl urbanitzable per l’esperat desenvolupament 
urbanístic. 
 
Les expectatives van desaparèixer estrepitosament a conseqüència de la crisis dels 80 conjuntament 
amb la competència de mercats més atractius. 

 
 
 
3.5.1.2. Les Normes Complementàries (NC). 
 
 

A l’any 1982 es van aprovar unes Normes Complementàries (NC) amb l’objecte de regular les NNSS i 
en especial el desenvolupament de nous assentaments urbans en terrenys classificats com a 
urbanitzables, establint una programació per etapes per al desenvolupament del sòl urbanitzable. 
Es van definir dues primeres etapes, en las que es van delimitar els sectors objecte del Pla Parcial i 
es van fixar els terminis per a la presentació dels Projectes d’Urbanització. 
 
La tercera etapa comprèn la resta de sòls urbanitzables i manca de delimitació de sectors. 
 
Les NC condicionen el pas d’una etapa a l’altre a l’execució del 70% de la urbanització de la primera. 
 
Amb la perspectiva de 30 anys de l’aprovació de les NC, no solament no s’ha desenvolupat ni 
executat cap dels sectors inclosos a la primera etapa, si no que alguns dels ja iniciats van ser 
suspesos i/o reduïts en resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i/o acord de la 
CTUT  per l’incompliment de l’execució de les obres d’urbanització. 
 
 
 

3.5.1.3. Intents de planejament. 
 
 

En data de febrer de 1995, l’Ajuntament va presentar una proposta de Modificació Puntual per la 
desclassificació de sòls urbanitzables amb la intenció de reduir el gran nombre d’hectàrees 
reservades per a tal fi, que la CUT no va acceptar per tractar-se d’una desclassificació puntual i 
interessada. 
 
A finals de 1998 i realitzada pel propi redactor d’aquest Pla, es va iniciar la revisió de les NNSS, 
presentant una proposta de règim del sòl i suggeriments fruit dels criteris aportats per l’Equip de 
Govern, i dels recollits durant el període de consulta popular, que van ésser informats favorablement 
per la CUT: 
 

“ per considerar que la proposta d’avanç té el grau de precisió suficient per a merèixer ser 
tractat un Avanç de la Revisió de les NNSS, i exposar-la al públic, per a la formulació dels 
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suggeriments i alternatives que puguin ser aportades pels particulars i entitats, previs els 
acords municipals pertinents”. 

 
Tanmateix problemes pressupostaris, de voluntat política i l’entrada d’una nova etapa electoral amb 
objectius i necessitats diferents, van aturar la continuació dels treballs, entenent que hauria d’ésser 
més “profitosa” la redacció de la Revisió per part dels Serveis Tècnics de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, que la pròpia endegada pel Consistori.   
 
 
 

3.5.1.4. El POUM (2002-2006). 
 
 

L’any 2002 l’Ajuntament de Querol acorda revisar les vigents Normes Subsidiàries. 
 
En data 21/12/2002 s’aprova l’Avanç que proposava a nivell gràfic el sistema general viari i una 
proposta  de classificació del sòl, caracteritzada per l’eliminació majoritària dels terrenys classificats 
com a sòl urbanitzable no desenvolupats i importants reduccions dels sectors parcialment urbanitzats 
no consolidats. 
 

 
L’Avanç 2002 
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Seguint les directrius i criteris de l’equip de Govern constituït a l’estiu de 2004 com a resultat de 
l’escissió de l’elegit en les eleccions municipals de maig de 2003, es redactà un document de POUM 
que s’aprovà inicialment en data 24/12/2004 el qual contradeia substancialment la proposta 
presentada en l’Avanç, aquest document mantenia un important nombre de sòls urbanitzables i afegia 
encara nous sectors que agreujaven la situació urbanística municipal. 
 
 
RÈGIM DEL SÒL DEL TERME MUNICIPAL DE QUEROL 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE 
M2 (%) SOSTRE 

MÀXIM  SIST. E. LL. P SIST. GRAL. E.LL. 
MÍNIM ART. 58.11 

NÚM. 
Hab. 

URBÀ  1.163.842 1,62 387.036 154.712 77.407 
URBÀ  EN DESENVOLUPAMENT 3.879.056 5,40 907.157 585.557 181.431 2.201
URBANITZABLE DELIMITAT 5.167.227 7,19 945.988 583.066 189.198 4.056
NO URBANITZABLE 61.669.875 85,80  
  
TOTAL 71.880.000 100,00 2.240.181  1.323.335 448.105 6.257
 

 

Primera aprovació inicial, 2004. 
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Fruit del resultat dels informes desfavorables d’alguna de les Administracions, les al·legacions 
rebudes, l’aprovació de la proposta Xarxa Natura 2000 (versió febrer 2005) i del TRLU, l’equip de 
Govern acordà revisar el document. 
 
En data 4/05/2006 es fa una segona aprovació inicial atès el caràcter substancial dels canvis 
introduïts, en la que es fan importants reduccions de sòl urbanitzable i s’incorporen nous sectors fruits 
dels Convenis Urbanístics signats per la Corporació. 
 
 
RÈGIM DEL SÒL DEL TERME MUNICIPAL DE QUEROL 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE 
M2 (%) SOSTRE 

MÀXIM  SIST. E. LL. P SIST. GRAL. E.LL. 
MÍNIM ART. 58.11 

NÚM. 
Hab. 

URBÀ CONSOLIDAT 4.619.340 6,43 1.059.342 750.654 211.858 2.314 
URBÀ NO CONSOLIDAT 99.172 0,14 42.224 22.775 8.445 195 
URBANITZABLE DELIMITAT 1.736.479 2,42 476.077  2.658 
NO URBANITZABLE 66.425.009 91,02 0   
   
TOTAL 72.880.000 100,00 1.577.643  773.429 220.372 5.167 
 
 
 

 Segona Aprovació Inicial, 2006 
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Posteriorment s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i en setembre de 2006 s’aprova la 
proposta definitiva de Xarxa Natura 2000 que torna a introduir canvis a la versió de 2005 determinant 
com a sòls no urbanitzables d’especial protecció terrenys urbanitzables que el POUM proposava. 
 
En data 19/04/2007 el Consistori per unanimitat acorda suspendre la tramitació del POUM. 
 
 
 

3.5.1.5. Historial. 
 
 

Situació actual del Planejament Urbanístic del terme municipal de Querol: 
 
 
Normes Subsidiàries. Exp. 219/76 

 
Promotor: Ajuntament. 
Aprovació: Comissió Provincial d’Urbanisme, 22/03/79. 

 
Pla d’Etapes de les Normes Subsidiàries. Exp. 96/81 
 

Promotor: Ajuntament. 
Aprovació: Atès l’excessiu nombre d’hectàrees classificades com a Urbanitzables en el projecte 
de les Normes Subsidiàries del planejament municipal, va acordar aprovar un pla d’etapes 
equilibrat, per sectors i per fases, projecte que la Comissió Provincial d’Urbanisme, en el decurs 
de la sessió de 29/07/81, va acordar deixar-lo sobre la taula. 

  
Normes Complementàries de les Normes Subsidiàries. Exp. 4/82 
 

Promotor: Ajuntament. 
Aprovació: Comissió Provincial d’Urbanisme, 3/03/82. 
Publicació: DOGC 5/11/82. 

 
Pla Parcial de “Masia Can Llenes”. Exp. 18/67 
 

Superfície: 182 Ha. 
Promotor: Gabriel Giménez Cazorla. 
Aprovació: CPU 27/07/67 
(actualment està en tràmit la constitució de la Junta de Compensació) 

 
Pla Parcial de “Mas Gassons). Exp. 77/74. 
 

Superfície: 97 Ha. 
Promotors: Adela Domínguez i Maria Olivar. 
  Via Laietana, 51,3º,2ª- Barcelona. 
Aprovació: CPU 30/09/74 

 
Projecte d’urbanització de “Mas Gassons”. Exp.206/77. 
 

Aprovació: Denegada. 
 
Modificació del Pla Parcial “Mas Gassons”. Exp. 246/78. 
 

Aprovació: CPU 14/01/81 
(definitiva amb condicions)  

   
Projecte d’urbanització del Pla Parcial de “Mas Gassons”. Exp. 109/86. 

 
Aprovació: CPU 2/07/86 
Publicació: DOGC núm. 739 de 12/09/86. 
Sistema d’execució: Junta de Compensació núm. 883, foli 57, tom VII del Registre d’Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores de la DGU 

 
Pla Parcial “Mas Bermell”. Exp. 96/77 
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Superfície: 306,70 Ha. 
Promotor: Mas Bermell, S.A. 
Aprovació: CPU 30/09/78 
Publicació: BOP núm. 277 de 6/12/78 

 
Projecte d’urbanització del Pla Parcial de “Mas Bermell”. Exp. 
 

Aprovació: CPU 28/05/80 (con condiciones: estació depuradora)  
Publicació: DOGC núm. 97 de 3/12/80. 

 
Modificació del Pla Parcial de “Mas Bermell”. 
 

Aprovació: CPU 16/03/89. 
(reducció parcial del seu àmbit territorial). 

 
Canvi de sistema d’actuació de “Mas Bermell”. 
 

 Promotor: Associació de Propietaris de “Mas Bermell”. 
Petició en tramitació de canvi de sistema de Cooperació per Compensació mitjançant la 
constitució de la corresponent Junta de compensació. 

 
Pla Parcial de la finca “L’Arborçar”. Exp.205/77 
 

Superfície: 144 Ha. 
Promotor: Realizaciones y Edificaciones de Cataluña, S.A. (RIECSA). 
Aprovació: CPU 31/07/78 

 
Projecte d’urbanització de  “L’Arborçar”. Exp. 46, 47, 48/80. 
 

Aprovació: CPU 22/07/80. 
Publicació: DOGC núm. 133 de 10/06/80. 

 
Modificació del Pla Parcial de “L’Arborçar”. 
 

Aprovació: CPU 7/10/87 
(reducció total del seu àmbit físic) 

 
Pla Parcial  “La Torreta”. Exp. 32/79 
 

Aprovació: CPU 18/07/79, es deixà en suspens. 
Publicació: BOP núm. 261 de 15/11/79. 

 
Tram Xarxa Viària enllaç Carretera de Valls Igualada, con carretera de Santes Creus a Pontons. Exp. 
220/78. 
 

Aprovació: CPU 18/07/79. 
Publicació: BOP núm. 261 de 15/11/79. 

 
Pla Parcial “Mas L’Aranya”. Exp. 125/79 (*) i Exp. 125 A/79. 

 
Promotor:   Querol Nou, S.A. 

Àngel Guimerà, 12 
Pla de Santa Maria. 

 Denegat:    CPU 5/02/80. 
  CPU 16/06/82 (es torna per falta de tramitació).   
 Recurs denegat: 10/10/80. 
 Publicació: (*) BOP núm. 106 de 8/05/80. 
 

Pla Parcial “Ca l’Esgrip”.  
 

Aprovació: inicial el 25/02/80 
Publicat: DOGC ? el 14/03/80 
(no tramitat per la Comissió) 

 
ICONA. 

Justificant la reducció N. Comp. que programin per sectors. 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   113 

Aprovació: 7/10/81 
 
 

Projecte de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal. 
 

Promotor: Ajuntament. 
Aprovació: Denegat per la CPU  22/02/95 
(es requereix a l’Ajuntament la revisió de les NNSS en el termini de 2 anys). 

 
 

 
3.5.2. La classificació del sòl: 
 
 

Les NNSS 77-79 (tipus b) van determinar les següents classes de sòl: 
 
- Sòl urbà 
- Sòl urbanitzable programat. 
- Sòl urbanitzable no programat. 
- Sòl no urbanitzable. 
 
La distribució de les classes de sòl i la quantificació són les que a continuació es 
detallen: 
 
 

RÈGIM DEL SÒL NNSS 77-79 
   

REGIM URBANÍSTIC  SUP. TOTAL DENSITAT HAB. hab. 

  (m2) (%) (HAB/Ha) (u) (u) 

URBÀ 4.096.679,25 5,70  1.922 9.829
URBANITZABLE PROGRAMAT 14.590.900,00 20,30 5 7.295 29.180
URBANITZABLE NO PROGRAMAT 5.675.800,00 7,90 30 17.027 68.109
NO URBANITZABLE 47.516.620,75 66,11    

TOTALS 71.880.000,00 100,00  26.244 107.118
 
HAB: habitatges. 
hab:   habitants. 
 
 
 
A continuació s’acompanya plànol de la classificació del sòl de les NNSS de 
planejament aprovades definitivament per la CPU de Tarragona en data 
20/12/1977 amb la incorporació de la classificació de Ranxos de Bonany com a 
sòl urbà aprovada definitivament en resolució de la mateixa CPU de data 
22/03/1979. 
 
Així també es determinen els àmbits suspesos i reduïts del sector “Mas Bermell” 
en resolució del Conseller de PTOP de data 31/08/1989 i el reduït resultat de la 
Modificació puntual del pla parcial de l’Arboçar aprovat definitivament per la CUT 
en data 16/03/1989.  
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Tanmateix amb l’aprovació en data 14/12/1992 del Pla d’Espais Naturals amb la 
delimitació dels EINs Saburella i Ancosa-Montagut i més recentment amb 
l’aprovació en data  05/09/06 de la Proposta catalana de Xarxa Natura 2000, que 
obliguen a classificar com a sòl no urbanitzable els àmbits inclosos dins dels 
espais protegits, les NNSS actualitzades amb la incorporació de les 
determinacions de Xarxa Natura a data 2006 quedarien en cas de revisió de la 
següent forma: 
 
 
 
RÈGIM DEL SÒL NNSS ACTUALITZACIÓ 2006 
 

REGIM URBANÍSTIC  SUP. TOTAL   DENSITAT HAB. hab. 

  (m2) (%) (HAB/Ha) (u) (u) 

URBÀ 5.188.043,25 7,22  2.111 8.444
URBANITZABLE DELIMITAT 4.809.772,10 6,69 5 2.405 9.620
URBANITZABLE NO DELIMITAT 1.196.886,70 1,67 30 3.591 14.363
NO URBANITZABLE 60.685.297,95 84,43    

TOTALS 71.880.000,00 100,00  8.107 32.426
 
HAB: habitatges. 
hab:   habitants. 
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3.5.3. La qualificació del sòl: 
 
 

Les NNSS de Querol determinen les següents categories de sòl: 
 
 
 
3.5.3.1. Els sistemes urbanístics. 
 
 

Regulación del sistema general viario. 

Artículo 21. 
 

1. Estas Normas determinan el trazado del sistema general viario en el término 
municipal de QUEROL. 

2. Para la regulación del sistema general viario estas Normas distinguen dos tipos: 
a) Red viaria principal a cargo de organismos superiores a la Administración 

Municipal. 
b) Red viaria secundaria a cargo del Municipio. 

3. Se determina una zona de protección de estas vías para futuras actuaciones 
(ensanchamiento, corrección de curvas). En esta zona estará prohibida la 
edificación de cualquier clase. 
 

Artículo 22. 
 
En la red viaria principal la zona de protección la fijarán los organismos que las tengan a su 
cargo. 
 
Artículo 23. 
 
En la red viaria secundaria las zonas de protección se medirán desde el eje del vial y en 
sentido normal a él: 
- 5 m. suelo urbanizable. 
- 4 m. suelo no urbanizable. 
 
 
3.3.1. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. 
 
Artículo 49. DESCRIPICION. 
 
Espacios dedicados a cubrir servicios comunitarios. Se distinguen en las Normas los 
siguientes equipamientos: 
- Docente, comercial, asistencial, cultural. 
- Deportivo. 
- Iglesia, cementerio, castillo, incluidos dentro de un área monumental. 
 
Artículo 50. DOCENTE, COMERCIAL, ASISTENCIAL, CULTURAL. 
 
Condiciones de ordenación: 
1. Parcela mínima: 1000 m2. 
2. Ocupación: 30% no se incluyen las terrazas abiertas. 
3. Edificabilidad neta: 0,75 m2/m2. 
4. Altura reguladora: 7,50 m. 

 
Artículo 51. DEPORTIVO. 
 
Condiciones de ordenación: 
1. No se autorizarán otras construcciones que las deportivas. 
2. La altura máxima será de 8,50 m., excepto en los frontones. 
3. Se permitirá una vivienda unifamiliar por cada instalación, destinada al personal de 

cuidado de las mismas. 
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Artículo 52. MONUMENTAL. 

 
1. Comprende los edificios monumentales, Iglesias, Abadías, cementerio, castillo, que 

conviene preservar. 
2. Los servicios municipales dictarán normas específicas para su conservación. 
3. Se prevé el ajardinamiento y embellecimiento de los alrededores. 
4. Se prohíben construcciones adosadas. 
5. Será preceptivo a partir de esta clasificación, lo legislado sobre conservación de 

monumentos. 
 
 

3.3.2. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. 
 
Artículo 53. DESCRIPCION. 
 
Superficies destinadas a recreo y esparcimiento de los ciudadanos y formación de 
parques y jardines públicos, de acuerdo con las condiciones de la Ley del Suelo. 
 
Artículo 54. CONDICIONES DE ORDENACION. 
 
1. Se permitirá una edificabilidad de 0,03 m2/m2 sobre la superficie neta. 
2. Las construcciones tendrán carácter de apoyo al fin. 

 
 

3.3.3. SISTEMA DE RESERVA DE COMUNICACIONES. 
 

Artículo 55. DESCRIPCION. 
 
1. Comprende los espacios próximos a las vías de comunicación que son reservadas 

para futuras actuaciones en estas vías (corrección de curvas, ensanche de 
calzadas). 

2. Por su carácter no se autorizarán construcciones en estas zonas. 
 

 
 

3.5.3.2. El sòl urbà. 
 
 

Artículo 26. AMBITO DEL SUELO URBANO. 
 
1. Comprende: 
 Poblaciones QUEROL 
   BONANY 
   ESBLADA 
 Fincas con Plan Parcial aprobado: 
   MAS LLENAS 
   MAS GASSONS 
 Finca RANCHOS DE BONANY. 
2. En los poblados de Querol, Bonany, Esblada, así como en Ranchos de Bonany, las 

presentes Normas subsidiarias establecen su ordenación en la Normativa y Planos. 
3. En las fincas MAS LLENAS y MAS GASSONS, las Normas se remiten a sus 

correspondientes Planes parciales y a la normativa que de ellos se deriva, no 
estableciendo condiciones adicionales. 

 
1.1. Regulación de las zonas. 
 

3.2.1. ZONA CASCO ANTIGUO 
 

Artículo 27. DEFINICION DE LA ZONA. 
1. Es la zona agrupada en torno a los edificios e iglesias que formaban las antiguas 

poblaciones y de las que se pretende conservar su carácter. 
 
Artículo 28. FORMAS DE ACTUACION. 
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Se actuará sobre esta zona 
A) A base de la conservación y reconstrucción o sobreposición adecuada, variando el 

interior, pero no, en principio, el exterior de la edificación. 
B) Restauración como actividad arquitectónica sobre algo preexistente, considerando el 

conjunto y el estilo. 
C) En el caso de reparación o reconstrucción podría previa demostración del estado 

actual, conservarse éste, aunque sobrepase el mínimo señalado en el artículo 
siguiente. 

 
Artículo 29. TIPO DE ORDENACION. 

 
1. edificación separada o contigua. 
2. En el supuesto de la edificación contigua, que es opcional, las medianeras vistas 

habrán de tratarse como fachadas. 
 
Artículo 30. CONDICIONES DE EDIFICACION. 
 
1. La ocupación del suelo será del 40%. 
2. La altura máxima edificable, será de 7,50 m. equivalente a planta baja + planta piso. 
3. La edificabilidad será de 0,67 m2/m2 sobre la superficie neta de la parcela. 
 
Artículo 31. CONDICIONES DE USO. 
 
Se permiten en la zona los siguientes usos: 
- Vivienda plurifamiliar o unifamiliar. 
- Industria de tipo 1 que especifican las Normas. 

 
Artículo 32. CONDICIONES ESTETICAS. 
 
1. Los exteriores serán a base de piedra, revoco y cubiertas con teja árabe, no 

autorizándose elementos artificiales. 
2. Las nuevas construcciones reflejarán el estilo y el método constructivo de la localidad. 

 
3.2.2. ZONA DE ENSANCHE 

 
Artículo 33. DEFINICION DE LA ZONA. 
 
Se denomina Zona de Ensanche al suelo urbano con servicios en 2/3 partes de su 
superficie o el que difiere del casco antiguo por no presentar las viviendas medianeras 
comunes con el vecino. 
 
Artículo 34. TIPO DE ORDENACION. 
 
1. Será libre, con edificación contigua o separada en cada sector. 
2. Las medianeras vistas serán tratadas como fachadas. 
 
Artículo 35. CONDICIONES DE EDIFICACION. 
 
1. La ocupación será del 40%. 
2. La altura máxima será de 10,50 m., equivalente a planta baja + planta piso + desván. 
3. La edificabilidad será de 0,73 m2/m2 sobre parcela neta. 
4. Se respetará la visibilidad y la insolación mediante un estudio previo de cada sector de 

perfiles longitudinales y transversales que justifique la insolación en el solsticio de 
invierno a 3,5 m. de altura en el centro de la edificación limítrofe, con una inclinación 
solar de 19º. 

 
Artículo 36. CONDICIONES DE USO. 
 
Se admiten los siguientes usos: 
a) Vivienda unifamiliar y plurifamiliar. 
b) Industria del tipo 1, especificada en las Normas. 
 
Artículo 37. DENSIDAD. 

 
El número máximo de habitantes por Hectárea será de 100. 
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3.2.3. ZONA CIUDAD-JARDIN INTENSIVA. 
 

Artículo 38. DEFINICION DE LA ZONA. 
 
Es la formada por edificios de vivienda aislados con el aprovechamiento que indican las 
Normas. 
 
Artículo 39. TIPO DE ORDENACION. 
 
El tipo de ordenación es el de edificación aislada. 
 
Artículo 40. CONDICIONES DE EDIFICACION. 
 
1. La parcela mínima será de 600 m2. 
2. La fachada mínima será de 12 m. 
3. La ocupación máxima será del 30 %. 
4. La altura máxima será de 7,50 m., equivalente a planta baja + planta piso. 
5. La edificabilidad será de 0,75 m2/ m2 sobre parcela neta. 
6. La separación mínima a la calle y vecinos será de 2 m. 
 
Artículo 41. CONSTRUCCIONES AUXILIARES. 
 
1. No podrán exceder de un 10 % de la superficie de la parcela. 
2. La altura máxima será de 3,50 m. 
 
Artículo 42. CONDICIONES DE USO. 
 
Se admite la vivienda unifamiliar. 
 
Artículo 43. COMPOSICION ESTETICA. 
 
Se admitirá libertad en la composición arquitectónica, siempre que los edificios estén en 
armonía con la zona y el medio geográfico y urbano. 
 
2.2.4. CIUDAD-JARDIN EXTENSIVA. 

 
Artículo 44. DEFINICION DE LA ZONA. 
 
Se denomina Zona Ciudad Jardín Extensiva a la formada por edificios de vivienda aislados 
con el aprovechamiento que indican estas Ordenanzas. 
Esta zona se encuentra únicamente en la Urbanización Ranchos de Bonany. 
 
Artículo 45. TIPO DE ORDENACION. 
 
1. El tipo de ordenación será el de edificación aislada. 
2. Las áreas libres de la edificación en cada parcela no podrán ser reparceladas ni 

vendidas con independencia de la totalidad del solar que incluye la construcción. 
 
Artículo 46. CONDICIONES DE EDIFICACION. 
 
1. La parcela mínima será de 3000 m2 
2. La ocupación máxima será del 20%. 
3. La altura máxima edificable será de 7,50 m. 
4. La edificabilidad neta será de 0,40 m2/m2. 
5. Las separaciones de la edificación serán: 

- 6 m. a la calle. 
- 8 m. a la carretera. 
- 4 m. a los linderos vecinos. 

 
Artículo 47. CONSTRUCCIONES AUXILIARES. 
 
1. Ocupación: 10% de la superficie de la parcela. 
2. Altura de 3,50 m. correspondiente a planta baja. 
3. Usos: garajes particulares, servicios y viviendas de porteros. 
4. Las separaciones serán: 

- 6 m. a la calle. 
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- 8 m. a la carretera. 
- De hallarse adosadas a los linderos vecinos las cubiertas no serán accesibles y 

las medianeras se tratarán como fachadas. 
- Los garajes podrán adosarse en la zona libre inmediata a la vía pública si se 

construyen vaciando terreno de desmonte y la cota de su cubierta no sobrepasa 
1 m. la natural del terreno. 

 
Artículo 48. CONDICIONES DE USO. 
 
Se admitirán los siguientes usos: 

- Vivienda unifamiliar. 
- Garajes particulares con un máximo de 4 coches. 
- Queda prohibido todo uso industrial. 

 
 
 

3.5.3.3. El sòl urbanitzable. 
 
 

Normas en suelo urbanizable programado 
 

Artículo 56. CONDICIONES ESPECIFICAS. 
 
Además de las condiciones señaladas en la Ley del Suelo se establecen en estas Normas 
las siguientes especificaciones: 
1. El desarrollo de esta suelo se efectuará mediante Planes parciales, de acuerdo con la 

Ley del Suelo vigente. 
2. La extensión mínima de los Planes parciales será de 5 Ha. 
3. Se exceptúan de este mínimo las zonas limítrofes a los cascos urbanos de Querol, 

Esblada, Bonany y que se especifican en los planos 4-2, 4-3, 4-4. 
4. Todo Plan parcial habrá de apoyarse en una de las vías principales o secundarias 

contempladas por estas Normas dentro del sistema general viario. 
5. El aprovechamiento máximo de los Planes parciales se sitúa en 0,40 m2/m2. sobre 

solar edificable. 
6. El módulo de densidad bruta no será superior a 20 hab./Ha. 
7. Los planes parciales indicarán en todo caso: 

- fachadas mínimas, parcelas mínimas, altura reguladora máxima, siempre igual o 
inferior al especificado anteriormente. 

8. En zona de ciudad-jardín la parcela mínima será de 600 m2. Si está situada en bosque 
alto será de 2000 m2. 

9. El suministro mínimo de agua potable será de 200 l/hab/dia. La justificación sobre el 
aforo y la potabilidad del agua vendrá avalada por técnico competente. 

10. El suministro eléctrico mínimo será de 4 Kw/vivienda. 
11. Los Planes Parciales que desarrollan el Suelo Urbanizable así clasificado en las 

Normas Subsidiarias, tendrán que establecer un Plan de Etapas para su tramitación. 
12. Las Etapas de un Plan Parcial, si éste se halla dividido en Polígonos podrá 

comprender uno o varios de ellos, con las limitaciones de superficie que establece esta 
Normativa. 

13. La superficie de las Etapas de un Plan Parcial no podrá superar el 40% del total en 
superficie del Plan, con un máximo de 60 Ha. en cada una de ellas. 

14. Cada una de las Etapas del Plan Parcial se tramitará independientemente siguiendo 
las determinaciones que para su aprobación definitiva establece el artículo 138 del 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 

15. Las Etapas de un Plan Parcial que no se hayan tramitado seguirán teniendo la 
categoría urbanística de suelo urbanizable. 

16. Cada una de las Etapas que se desarrollan deberá justificar su coherencia con la 
totalidad del Plan Parcial a lo que pertenece, en especial a la previsión e dotaciones y 
de las diferentes redes de servicios. 

 Se tendrá que prever en cada etapa: 
- Obras de urbanización correspondientes. 
- Puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a equipamientos 

que deberán establecerse a medida que se urbanice. 
- Determinación de los niveles correspondientes a los servicios de abastecimiento 

de aguas, evacuación y suministro de energía eléctrica, para que puedan ser 
utilizados en los servicios que se urbanicen posteriormente. 
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17. Previa la justificación con respecto a la coherencia de la globalidad del Plan Parcial, en 
cada Etapa se podrán prever la reserva y urbanización de terrenos no incluidos en el 
recinto de la Etapa pero necesarios por razones de instalación de redes de servicios, 
depuradoras, depósitos, transformadores. 

18. En cada Etapa se establecerán las cesiones obligatorias a realizar al Ayuntamiento. 
19. La cesión del 10% del aprovechamiento medio, se efectuará en cada una de las 

Etapas que se vayan aprobando. Será potestativo del Ayuntamiento el cambio de los 
terrenos cedidos en una etapa por terrenos de las anteriores ya aprobadas, a fin de 
conseguir una uniformidad en el Patrimonio Municipal, si así se creyese necesario. 

20. Una vez obtenida la aprobación definitiva de una Etapa del Plan Parcial por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, se establece un plazo de 6 meses para la 
presentación al Ayuntamiento del correspondiente Plan Urbanístico. 

21. Previa la presentación o trámite de la siguiente Etapa se ha de cumplir en la anterior: 
- Consolidación, como mínimo, del 70% de la urbanización. 
- Inspección e informe favorable de los servicios urbanos realizados, efectuado por 

los Técnicos Municipales y el Servicio Territorial de Urbanismo. 
- Realizar las cesiones obligatorias correspondientes al Ayuntamiento. 
- Haber realizado en su proporción las dotaciones de equipamientos. 

22. El tiempo máximo de duración de las trabajos de urbanización de cada Etapa será de 
5 años. 

23. Previa cualquier licencia de edificación será necesario que los servicios urbanísticos 
estén realizados y en funcionamiento. 

24. La aprobación de Planes Parciales en la zona urbanizable del área de Esblada estará 
condicionada a la previa consolidación del casco urbano de dicho poblado. 
El casco urbano de Esblada es el clasificado como suelo urbano de las Normas 
Subsidiarias. 
Se entenderá consolidado el casco urbano cuando se haya conseguido como mínimo 
el 70% de la urbanización y consolidación de la edificación de la zona, que será 
informada por los técnicos municipales. 

 
Normas en Suelo Urbanizable no Programado. 

 
Artículo 57. DISPOSICIONES ESPECIFICAS. 
 
1. El desarrollo de esta clase de suelo se hará mediante planes de Actuación 

Urbanística, de acuerdo con lo especificado en la Ley del Suelo vigente. 
2. La dimensión mínima de las actuaciones mediante Planes de Actuación Urbanística 

serán de 5 Ha. 
3. La edificabilidad neta máxima será de 0,40 m2/m2. 
4. El módulo de densidad no será superior a 30 viviendas/Ha. de suelo bruto. 
5. La edificabilidad correspondiente a la superficie de parcela o agrupación de ellas 

podría concentrarse siempre que la porción en exceso no sea edificada y se reserve 
a espacios libres. Este exceso se cederá gratuitamente a la Administración. 

6. Lo dispuesto anteriormente podrá precisarse en las bases de un concurso para la 
formulación de los Programas de actuación Urbanística. 

 Los planes parciales que desarrollen los programas de Actuación Urbanística 
señalarán los espacios donde se concentra la edificación y señalará los terrenos a 
ceder a la Administración municipal. 

 
Artículo 58. 
 
En cuanto no se aprueben los Programas de Actuación Urbanística los terrenos calificados 
como Suelo Urbanizable no Programado estarán sujetos a las siguientes limitaciones: 
1. No podrán desarrollarse otros usos que los existentes autorizados a la entrada en 

vigor de estas Normas. 
2. No podrán realizarse edificaciones salvo las vinculadas a la explotación agrícola o 

forestal del suelo con un índice de edificabilidad neta sobre parcela de 1 m3/20m2. 
3. Podrán establecerse las edificaciones o instalaciones de interés público que requieran 

obligatoriamente su instalación en este suelo. 
Se respetarán entonces los topes de edificabilidad establecidos para los sistemas en 
estas Normas. 
Se redactará previamente un Plan especial abreviado o sumario que se tramitará de 
acuerdo a la Ley del Suelo. 

4. No se admitirán en suelo Urbanizable no Programado usos de viviendas en tanto no 
se aprueben los Programas de Actuación Urbanística. 
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3.5.3.4. El sòl no urbanitzable. 
 

 
 Normas en suelo no urbanizable. 
 
1.2. Disposiciones generales 
 
Artículo 59.  
 
Estas Normas determinan cuatro tipos de suelo no urbanizable: 
- Agrícola. 
- Especial. 
- Reserva forestal. 
- Reserva ecológica. 
 
1.3. Agrícola. 
 
Artículo 60. 
 
El suelo agrícola y forestal vendrá desarrollado de acuerdo con las condiciones de uso 
definidas para este tipo en la Ley del Suelo vigente. 
Cumplirá además las condiciones establecidas en el artículo 58 de estas Normas, referente 
al Suelo Urbanizable no Programado. 
 
1.4. Especial. 
 
Artículo 61. 
 
Además de cumplir las condiciones citadas en el artículo anterior, se dictarán Normas 
necesarias para la protección de las ermitas de Montagut y Valldossera. 
 
1.5. Reserva forestal. 
 
Artículo 62. 
 
Se clasifican los terrenos propiedad de ICONA. 
Gozará de las condiciones que defina esta Sociedad. 
 
1.6. Reserva ecológica. 
 
Artículo 63. 
 
Además de las condiciones del suelo no urbanizable, estará condicionado por: 
1. Prohibición total de cambiar su estado actual. 
2. Podrán realizarse obras que conserven o mejoren la situación ecológica actual. 
3. Dicho suelo podrá continuar dedicado a la explotación agrícola o forestal, de forma 

que el desarrollo ecológico siga siendo el mismo. 
4. Si fuera necesario el cambio de calificación de dichos terrenos, deberá ser 

considerado por todos los organismos afectados, formándose una comisión que 
determinará las condiciones del proyecto. 

 
 
 
3.5.4. La quantificació de la qualificació del sòl: 
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3.5.5. Execució del planejament: 
 
 
 
3.5.5.1. Els sistemes urbanístics. 
 
 

No s’han materialitzat ni expropiat les reserves de sistemes d’espais lliures i equipaments previstes. 
 
 
 

3.5.5.2. El sòl urbà. 
 
 

No hi han hagut canvis. 
Pel que fa a la consolidació cal dir que a excepció de petites d’obres d’infraestructures executades a 
càrrec dels pressupostos municipals, l’estat d’urbanització i edificació dels sòls urbans dels nuclis 
històrics és el mateix que fa 30 anys, a les urbanitzacions la bonança econòmica d’aquests últims 
anys ha generat nombroses sol·licituds de llicències i s’han realitzat obres millora i manteniment de 
les infraestructures majoritàriament deficients i obsoletes. 
 
 
 

3.5.5.3. El sòl urbanitzable. 
 
 

Amb posterioritat a l’aprovació de les NNSS l’any 77 s’han aprovat els següents expedients: 
 
- Modificació del Pla Parcial “Mas Gassons”.  Aprovada definitivament. CPU 14/01/81. 
- Projecte d’urbanització “Mas Gassons”.  Aprovada definitivament. CPU 02/07/86. 
- Pla Parcial “Mas Bermell”. Aprovada definitivament. CPU 30/09/78. 
- Projectes d’urbanització “Mas Bermell”. Aprovada definitivament. CPU 28/05/80. 
- Modificació del Pla Parcial “Mas Bermell”. Aprovada definitivament. Resolució de Conseller          

31/08/89. 
Aquesta modificació tenia per objecte delimitar tres sectors; A, B i C, suprimir el sector C i 
condicionar el desenvolupament del B fins a la recepció provisional de les obres del sector A per 
part de l’Ajuntament. 

- Pla Parcial “Arboçar”. Aprovada definitivament. CPU 31/07/78. 
- Projectes d’urbanització de l’”Arborçar”. Aprovada definitivament. CPU 22/07/80. 
- Modificació del Pla Parcial “Arboçar”. Aprovada definitivament. CPU 16/03/89. 

Aquesta modificació tenia per objecte la reducció total del seu àmbit físic. 
 

Val a dir com a resum, que a excepció del sector A de “Mas Bermell” que ha executat parcialment 
obres d’urbanització la resta estan en el mateix estat d’urbanització que fa 30 anys. 
 

   
 

3.5.5.4. El sòl no urbanitzable. 
 
 

Tal i com abans ja s’ha explicat l’aprovació dels EINs i de la Proposta de Xarxa Natura 2000, ha 
introduït modificacions substancials en la classificació d’aquest sòl.  
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3.5.6. Diagnosi de l’aplicació de les NNSS. 
 
 

Les expectatives de creixement de finals dels anys 70 originaren la classificació 
de 1.459,09 Ha. de sòl urbanitzable programat i 567,58 Ha. de sòl urbanitzable 
no programat, es a dir, gairebé el 30% del sòl del terme amb una previsió total de 
26.244 habitants en un municipi que no arribava en aquells moments als 200 
habitants. La previsió fou desmesurada i perniciosa pels interessos dels 
ciutadans, i pel propi desenvolupament. 
 
La crisi i l’atur del procés ha generat que trenta anys desprès; 
 
a) Propietaris de finques rústiques amb poca productivitat agrícola o forestal 

que van sol·licitar o no, la classificació del sòl per al desenvolupament 
urbanístic esperat, desprès de la revisió cadastral estiguin pagant impostos 
no adients a la realitat urbanística ni de mercat. 

 
b) Els sectors desenvolupats i que subsisteixen, majoritàriament es trobin 

paralitzats per la fallida i/o desaparició dels promotors amb la no consecució 
de l’obra urbanitzadora, serveis deficitaris i realitzant un manteniment precari 
basat en la bona voluntat dels parcel·listes, amb escriptura o sense, que 
incapaços de tirar endavant la gestió urbanística pels problemes judicials, 
fiscals i d’embargament en que es troben immersors els sectors, han de 
sufragar les despeses de la implantació dels serveis per segona o tercera 
vegada sense cap reconeixement Administratiu.   

 
El model de desenvolupament urbanístic expansiu basat en el creixement com a 
taca d’oli per tot el terme municipal, amb intensitats baixes d’edificabilitat, grans 
necessitats d’infraestructures, ha quedat obsolet per ésser un model car i de 
malbaratament dels recursos i del medi. 

 
 
3.5.6.1. Els sistemes urbanístics. 
 
 

NUCLIS 
 

- Manquen per obtenir els sistemes mínims necessaris d’espais lliures i equipaments. 
- Manquen obres bàsiques d’infraestructures i serveis. 

 
URBANITZACIONS 

 
- Les ràtios de cessions per al sistema d’equipaments i d’espais lliures estan per sota de les que 

determina el TRLU. 
- No s’han materialitzat les cessions de sistemes i en altres casos ni les corresponents a 

l’aprofitament urbanístic. 
- No s’han executat ni finalitzat les obres d’urbanització, no s’ha presentat els projectes 

d’urbanització que mancaven i ni s’han aprova els projectes de reparcel.lació. 
 
 
 
3.5.6.2. El sòl urbà. 
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NUCLIS 
 
- Hi ha desajust entre les claus i la realitat dels usos i aprofitaments. 
- Hi han errades de reproducció i rotulació en la qualificació vigent. 
- Manca establir ordenances d’estètica. 
- Manca definir el sòl urbà consolidat i no consolidat. 

 
 

URBANITZACIONS 
 
- Manca establir el sòl urbà consolidat i no consolidat. 
- Manca per revisar paràmetres d’aprofitament. (sostre i intensitat) 
- Manca per revisar les ordenacions i condicions d’urbanització. 

 
 
 
3.5.6.3. El sòl urbanitzable. 
 
 

- Hi ha excessives reserves de sòl urbanitzable programat  i no programat. 
- Hi ha sectors desenvolupats amb percentatges de consolidació per la urbanització i edificació 

molt baixos. 
- Hi ha reserves de sòl urbanitzable sobre zones d’especial protecció i zones de risc que fan 

impossible el seu desenvolupament. 
 
 
 
3.5.6.4. El sòl no urbanitzable. 
 
 

- La legislació sectorial i territorial determina graus de protecció superior a les definides per les 
NNSS. 

- Manca una regulació del patrimoni. 
- Manca regulació per als usos i construccions en sòl no urbanitzable. 
- Manca regulació per a la xarxa de camins. 
- Manca un catàleg d’edificacions i masies a rehabilitar. 
- Manca una regulació per a les construccions i usos propis de l’activitat agrícola i ramadera. 
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3.6. Resum de la diagnosi urbanística. 
 
 

- El terme municipal de Querol és extens, accidentat amb espais d’especial 
valor natural i paisatgístic. 

- Té una xarxa hidrogràfica important que abasta 3 conques i una xarxa de 
camins condicionada per l’orografia. 

- Predominen els espais forestals sobre els agrícoles. 
- Zones de risc generalitzades (incendis, pendents, esfondraments, 

inundables) 
- Existeixen nombrosos elements de patrimoni artístic, arquitectònic, 

arqueològic i natural, i nombroses edificacions i masies en sòl no 
urbanitzable. 

- Manca de referència dels nuclis històrics en procés de despoblament i 
augmenten les urbanitzacions amb una estacionalitat important. 

- La transformació de les urbanitzacions a primera residència ha rejovenit la 
població. 

- L’activitat econòmica és l’agricultura. 
- L’ocupació es distribueix: 45,60% serveis, 23,20% indústria, 21,60% 

agricultura i 9,60% construcció. 
- Dos terços de la població activa es desplaça diàriament per anar a treballar, 

així com la totalitat dels estudiants per impossibilitat de fer-ho al municipi.  
- La població es concentra en àrees de baixa densitat, pensades en clau de 

segona residència amb importants mancances d’equipaments, serveis i 
infraestructures i processos de gestió i urbanització aturats. 

- El planejament és obsolet i desmesurat. 
- Hi ha mancances de sistemes, serveis i urbanització als nuclis històrics i en 

les urbanitzacions. 
- El model territorial de les urbanitzacions és consumista, poc eficient i 

insostenible. 
- El PTPCT proposa l’estratègia de creixement moderat pel nucli de Querol, la 

de millora i compleció per Bonany i Esblada i l’extinció i reducció com a 
estratègia específica per a les urbanitzacions i sòls urbanitzables. 
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4. ELS CRITERIS I OBJECTIUS: 
 
 
 
 
4.1. Genèrics. 
  
 

El Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 1/2005, de 26 de juliol) estableix com 
a criteris i objectius bàsics per la redacció del planejament els que determinen els 
articles 3 i 9. 
 
L’article 3 defineix desenvolupament sostenible: 

 
“com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i 
futures”. 

 
Amb un grau de major precisió, continua: 

 
“El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs 
limitat, comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que 
evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora 
dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model 
de territori globalment eficient.” 

 
L’article 9 estableix les següents directrius per al planejament: 
 

“Les Administracions amb competències en matèria urbanística han de 
vetllar perquè les determinacions i l’execució del planejament urbanístic 
permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, 
uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de 
preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 
 
Es prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en altres zones 
de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres 
vinculades a la protecció i prevenció dels riscs. 
 
El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès 
especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels 
municipis, i ha de incorporar les prescripcions adequades perquè les 
construccions i instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o 
bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o 
restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a 
l’entorn. 
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El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys 
de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat 
absoluta de creixement dels nuclis existents. 

 
La pèrdua de valors forestals o paisatgístics de terrenys com a 
conseqüència d’un incendi no pot fonamentar la modificació de la seva 
classificació com a sòl no urbanitzable. 
 
Si l’avaluació d’impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic 
ha de contenir les determinacions adequades per a fer efectives les 
mesures que contingui la declaració corresponent. 
 
Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en 
el territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s’ajusti a 
criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.” 

 
 

L’objectiu del POUM que ara iniciem es el de definir el Querol del futur, per fer-lo 
més útil i agradable als seus ciutadans i a totes les persones que es relacionen 
amb ell. 

 
El model urbanístic que proposem es el de la “ciutat pública”, on els carrers i 
places són els protagonistes de la vida social de la comunitat i on s’ha de 
desenvolupar el conjunt de relacions socials, econòmiques i culturals, que ens 
identifiquen com a ciutadans. 
 
El nou POUM, aposta per un municipi, que garanteixi als seus habitants gaudir 
d’una vida de qualitat, amb un creixement econòmic i urbanístic ordenat i que els 
permeti sentir-se membres d’una col·lectivitat. 
 
Són cinc els criteris bàsics de partida que proposem per aquest POUM, què 
determinaran les solucions a projectar.  

 
   
  
4.1.1. Mobilitat: 

 
 
• Entendre la mobilitat com a dret no una obligació. 
• S’ha de prioritzar la mobilitat de vianants al nucli i reduir l’ús del vehicle. 
• Cal afavorir la mobilitat interurbana en transport públic. 
 

 
 
4.1.2. Compacitat: 

  
 
• El sòl és un recurs escàs que cal estalviar. 
• Minimitzar l’ocupació del sòl per no fragmentar l’espai natural. 
• Potenciar la renovació i rehabilitació del teixit urbà abans de preveure nous 

creixements. 
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• S’ha de concentrar per optimitzar les infraestructures, minimitzar el consum 
energètic i reduir la mobilitat. 

• No s’han d’hipotecar els creixements futurs ni malmetre l’espai natural. 
• S’ha d’afavorir la continuïtat del teixit urbà i reforçar l’estructura de nucli. 

 
 
 
4.1.3. Complexitat: 

 
 
• Cal propiciar la convivència d’activitats, usos i habitatge per evitar 

l’empobriment de la vida urbana. 
• S’ha de fomentar el dinamisme urbà i les relacions socials.  
• Cal dinamitzar el comerç i diversificar l’activitat econòmica. 
• La diversificació dona major eficiència econòmica i redueix la mobilitat. 
 
 
 

4.1.4. Identitat: 
 
 
• S’ha d’evitar la pèrdua d’identitat amb creixements sobtats i massius. 
• S’ha de fomentar la cohesió social, mantenir i recuperar l’espai públic i la 

interrelació social.  
• S’ha d’afavorir la diversitat social i d’habitatges en contra de la segregació. 
• S’ha de promoure polítiques d’habitatge públic i protecció social. 
 
 
 

4.1.5. Qualitat: 
 
 
• S’ha de protegir el patrimoni natural i artístic. 
• Cal preservar l’espai natural, la biodiversitat i el sistema de vida rural. 
• S’ha de dotar al municipi de l’espai lliure i d’equipament adient. 
• Fomentar la construcció i urbanització sostenibles. 
• Mantenir el paisatge urbà digne i de qualitat. 

 
 
 
4.2. Conclusió. 

 
 

Aquests cinc criteris tenen com a objectiu comú la creació d’un municipi 
sostenible ambientalment en quan no hipoteca els creixements futurs, no 
fragmenta ni malmet els espais naturals, ni afavoreix l’augment de cost dels 
serveis i consum energètics, econòmicament eficient en tant que redueix la 
mobilitat obligada i l’empobriment de la vida urbana, solidari en tant que evita la 
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segregació, la desigualtat i la pèrdua d’identitat, en resum un municipi de qualitat 
per a tots els habitants. 
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5. LES PROPOSTES I ALTERNATIVES 
 
 
 
5.1. Anàlisi d’alternatives. 
 
 

Com s’ha explicat a l’apartat 3, la anterior tramitació del POUM de Querol (2002-
2006) ve ésser força complexa com a conseqüència de tres aspectes bàsics: 
 
- La coincidència en el temps de la redacció i tramitació del POUM amb 

nombrosos canvis legislatius (lleis d’urbanisme, reglaments) i la redacció i 
tramitació de les diferents versions (2002, 2005, 2006) de la Proposta Xarxa 
Natura que va afectar gairebé al 70% del terme municipal. 

- El període de bonança econòmica que el país ha tingut durant aquests últims 
anys i en especial el del desenvolupament urbanístic i de la construcció que 
va afavorir l’oferiment de nombroses propostes de creixement al municipi 
aprofitant l’obsolescència del planejament vigent que fomenta un model 
d’ocupació del territori expansiu de baixa densitat, contrari als criteris de 
sostenibilitat. 

- La convulsa situació política, protagonitzada pels responsables municipals 
després de les eleccions de maig de 2003, amb dimissions, escissions i 
pactes “contra natura”, que comportaren la introducció de criteris i directrius 
en el model territorial municipal contraris amb els que s’havien mantingut fins 
a l’aprovació de l’Avanç de 2002. 

 
És per tot això que amb aquest bagatge de dues recents aprovacions inicials 
fracassades, amb les directrius i estratègies específiques que el PTPCT 
determina pel municipi de Querol i amb la protecció de dos terços del territori per 
Xarxa Natura no es puguin plantejar altres opcions al nivell de desenvolupament 
que ara pertoca, que les que proposem, que al cap i a la fi no difereixen de les 
presentades, per aquest equip redactor, en l’Avanç de 2002. 
 
 
 

5.2. Les propostes. 
 
 

Detallem a continuació una relació de les propostes inicials classificades en 
funció dels criteris genèrics abans descrits. 
 
Moltes d’elles han estat recollides en la proposta que es presenta, altres seran 
precisades i/o ajustades en els treballs de desenvolupament del POUM i altres 
simplement seran abandonades per entendre què no eren adients i per tant 
passaran a ser alternatives. 
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5.2.1. Compacitat. 
 
 

Amb l’objectiu de minimitzar l’ocupació del sòl, es proposa: 
 
▪ Suprimir els sectors de creixement previstos per les NNSS no desenvolupats. 
▪ Revisar l’ordenació de les àrees de baixa densitat parcialment 

desenvolupades per formar barris de qualitat. 
▪ Revisar la densitat i els usos dels nuclis urbans. 
▪ Revisar els paràmetres d’aprofitament al sòl urbà, edificabilitat, alçades, 

fondàries.  
▪ Delimitar zones de rehabilitació del teixit urbà als nuclis històrics. 
▪ Limitar els nous sectors de creixement als espais buits del teixit existent. 
▪ Créixer en continuïtat amb l’existent. 
▪ Completar la trama urbana i definir límits del teixit edificat.  

 
 

5.2.2. Complexitat. 
 
 

Amb l’objectiu de dinamitzar la vida urbana, es proposa: 
 
▪ Revisar i actualitzar la normativa d’edificació als nuclis per facilitar la 

diversificació.  
▪ Potenciar el comerç, els serveis i l’activitat econòmica. 
▪ Preveure els espais lliures i equipaments com a punts dinamitzadors dels 

nous creixements. 
▪ Revisar i diversificar les tipologies i usos a edificar a les àrees de baixa 

densitat parcialment desenvolupades per formar barris vius. 
▪ Revisar i precisar la normativa de usos al municipi i afavorir la creació 

d’ocupació. 
▪ Afavorir en el sòl no urbanitzable la implantació d’usos complementaris. 

 
 
 
5.2.3. Identitat. 
 
 

Amb l’objectiu de preservar el testimoni territorial i social del municipi, es 
proposa: 
 
▪ Potenciar el desenvolupament dels nuclis històrics. 
▪ Fixar polítiques d’habitatge públic i protecció social. 
▪ Distribuir l’habitatge de protecció pública.  
▪ Potenciar els elements del patrimoni com a símbols identitaris. 
▪ Potenciar les activitats pròpies de la vida rural com a funcions bàsiques per la 

protecció i manteniment del territori i paisatge. 
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5.2.4. Mobilitat. 
 
 
Amb l’objectiu de prioritzar la mobilitat de vianants, reduir l’ús del vehicle i 
afavorir la mobilitat interurbana en transport públic, s proposa: 
 
▪ Ordenar la xarxa viària amb criteris jeràrquics i de sostenibilitat. 
▪ Millorar els accessos als nuclis i les àrees de baixa densitat (barris). 
▪ Millorar les connexions entre el nuclis i els barris. 
▪ Construir rotondes de regulació i pacificació del trànsit a les carreteres.  
▪ Millorar els accessos al riu Gaià. 
▪ Limitar el trànsit als nuclis històrics creant zones restringides i de prioritat 

invertida. 
▪ Crear aparcaments dissuasoris, prop dels equipaments i zones d’espais 

lliures. 
▪ Crear aparcaments específics per a càrrega i descàrrega, bicicletes, motos, 

vehicles pesats i transport públic. 
▪ Potenciar la xarxa de carrers de vianants amb recorreguts adients, (voreres 

amples, arbrat, mobiliari urbà, materials) 
▪ Donar caràcter urbà a les carreteres al seu pas pels nuclis i barris. 
▪ Fomentar l’ús de la bicicleta, preveure els recorreguts urbans i interurbans. 
▪ Facilitar i promocionar el funcionament del transport públic, amb reserves per 

l’estacionament i recorreguts perimetrals. 
▪ Estudiar itineraris pel lleure i passeig seguint els rius i torrents i els elements 

del patrimoni per la resta del terme. 
 
 
 
5.2.5. Qualitat. 
  
 

Amb l’objectiu d’assolir un municipi digne i de qualitat ambiental, econòmica i 
social, es proposa: 
 
▪ Incorporar al catàleg els elements del patrimoni natural i artístic. 
▪ Incorporar al catàleg les edificacions i masies en sòl no urbanitzable. 
▪ Preservar l’espai natural del riu Gaià i torrents. 
▪ Preservar la biodiversitat dels espais naturals, boscos i fonts. 
▪ Preservar amb la protecció dels espais agrícola i forestal el sistema de vida 

rural. 
▪ Dotar al municipi mitjançant cessions de l’espai lliure adient. 
▪ Recuperar l’entorn i del riu Gaià, especialment al seu pas pel nucli com a 

espai de lleure. 
▪ Dotar al municipi de teixit per activitats econòmiques per al seu 

desenvolupament. 
▪ Dotar al municipi de sòl per nous equipaments.  
▪ Establir una normativa d’estalvi d’energia i regulació dels residus. 
▪ Limitar el soroll i la contaminació atmosfèrica. 
▪ Establir la execució de xarxes separatives (pluvials, clavegueres als barris). 
▪ Afavorir soterrament progressiu de les línies aèries (electricitat, telèfon). 
▪ Fer les reserves per a les infraestructures necessàries. 
▪ Fomentar la construcció i urbanització sostenibles. 
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▪ Fomentar la implantació i habilitar zones per a l’explotació dels recursos 
naturals (energia solar, eòlica, pedreres) 

▪ Desenvolupar la normativa d’estètica per àmbits per garantir un paisatge 
urbà digne i de qualitat. 

▪ Protegir les construccions de la cultura de l’aigua i la pedra seca. 
 

 
 
 
5.3. La proposta de l’Avanç. 
 
 

La proposta d’ordenació es recolza en dues grans estratègies formades 
cadascuna per varies actuacions que es completen entre elles i que incideixen en 
els dos aspectes bàsics de les característiques del municipi de Querol; 
 
 La protecció de l’espai natural i el patrimoni. 
 La transformació de les àrees de baixa densitat. 
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5.3.1. La protecció de l’espai natural i del patrimoni: 
 
 
 

▪ L 
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
 
 
 
▪ L’espai natural del municipi de Querol abasta més del 90% de la superfície 

del terme, es a dir, aproximadament unes 6.500 Ha. 
 
▪ Les actuacions proposades per a aquest espai, són bàsiques per protegir els 

valors ambientals, ecològics i patrimonials així com pel manteniment de les 
activitat pròpies de la vida rural. 

 
▪ És per tant que aquesta estratègia proposa les actuacions següents: 
 
 
 
 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   140 

 
 

                                                                        
 

▪ INCORPORAR al planejament urbanístic (POUM) els espais naturals objecte 
de protecció especial per la legislació sectorial. 

 
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN) que en el cas de Querol delimita els espais 
d’Ancosa-Montagut i Saburella. 

 
- Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 

d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta 
d’importància comunitària  (LIC) que en el cas de Querol delimita l’espai 
ES5110015 “Sistema prelitoral central” que incorpora els anteriors espais 
naturals (PEIN). 
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o PROTEGIR els espais naturals d’abast local pel seu valor com a connectors 
ecològics. 

 
- Boscos; les Pinedes de La Torrica, el solà de ca l’Esplugues, la Torreta, 

els fondos de Mas d’en Bosc. 
- Torrents i rieres; la Vall de l’Infern; torrent de Romanill, riera de 

Valldossera, torrent de la Casa Gran, torrent d’Esplugues, torrent de 
l’Estanella 
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o POTENCIAR la xarxa de camins rurals i agrícoles establint: 
 

- Jerarquies, usos i itineraris en funció dels usuaris i objectius previstos. 
- Normativa de protecció, manteniment i urbanització, amb l’objectiu de 

garantir la seva funció. 
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o VALORITZAR l’espai agrícola i forestal per la seva funció territorial de 

preservació i protecció del paisatge i el medi dotant-lo d’altres usos que 
complementin l’activitat rural i impedeixin el seu abandó, tals com: 

 
- Usos terciaris (turisme, lleure, restauració). 
- Explotació dels recursos naturals (extracció d’àrids). 
- Activitats de producció d’energia a partir de fonts renovables. 
- Elaboració del Catàleg de masies i cases rurals per la implantació d’usos 

terciaris. 
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o PROTEGIR el nombrós patrimoni com a element identitari del passat històric 

municipal: 
 

- Edificis, construccions i elements de valor artístic i arquitectònic. 
- Espais de protecció arqueològic. 
- Espais i elements naturals, mediambientals i paisatgístics. 
- Construccions tradicionals de valor local (cultura de la pedra seca i de 

l’aigua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o PRESERVAR els nuclis històrics i evitar l’empobriment i abandó: 
 

- Fomentant la rehabilitació del teixit existent. 
- Afavorint la implantació d’usos terciaris complementaris. 
- Revisant les condicions d’edificació. 
- Establint condicions d’estètica i qualitat. 
- Dotant-los d’espais lliures i equipaments. 
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5.3.2. La transformació de les àrees de baixa densitat : 
 
 

 
L’altre fet que destaca en el terme municipal de Querol són les immenses peces 
de sòl que han estat subjectes a transformació mitjançant el desenvolupament 
urbanístic i que per diferents motius no s’ha completat l’execució de les obres i 
presenten diferents graus de consolidació d’edificació. 
 
Aquestes peces; Can Llenes, Ranxos de Bonany, Mas Gassons, Mas Bermell i 
L’Arborçar, van ésser concebudes als anys 60 i 70 com a urbanitzacions de 
segona residència i models de creixement expansius en ciutat jardí de molt baixa 
densitat, que amb la experiència d’aquests últims 30 anys i la nova legislació han 
esdevingut obsolets pel malbaratament del sòl, la baixa eficiència de les 
infraestructures, les grans despeses de manteniment i la nul·la cohesió social. 
 
És per tant que davant aquest fet hom entenc que hi ha 3 formes d’actuació; 
l’extinció-reducció, la contenció i la vertebració o estructuració. 
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L’extinció-reducció elimina el problema, és eficaç principalment per a aquells 
àmbits que no han estat alterats i ni molt menys edificats, la contenció atura el 
desenvolupament de forma que el problema no vagi a més, tanmateix i donades 
les característiques, creiem que la més interessant urbanísticament, i al mateix 
temps complexa, és la vertebració o estructuració, en tant que intenta transformar 
el teixit existent conformant barris de qualitat. 
 
És per tant que en relació amb aquestes peces es proposa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o REVISAR la mobilitat: 
 

- Establint una xarxa articulada i jerarquitzada dels diferents itineraris 
(transport públic, vehicles, bicicletes i vianants) revisant tipus i seccions. 

- Millorant els accessos i connexions entre els diferents barris i passeigs i  
pacificant el trànsit amb la construcció de rotondes. 

- Transformant les carreteres en bulevards al seu traspàs pels barris.  
- Creant zones d’aparcament i d’intercanvi modal. 
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o CREAR eixos o centres de polaritat, a escala de barri i/o municipi, per 
dinamitzar el sector, diversificant els usos i activitats permesos, les tipologies 
d’edificació i intensificant la densitat de forma que es pugui alliberar sòl per a 
sistemes. 
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o REEQUIPAR els barris pensant en les necessitats de primera residència 
(sanitaris, educatius, administratius, etc.) mitjançant dues possibles 
actuacions: 

 
- Concentrant l’edificació i alliberant sòl per aquests sistemes. 
- Incorporant al sector sòls veïns en continuïtat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   150 

 

 
 
 

o REVISAR i POTENCIAR la xarxa d’espais lliures: 
 

- Dotant als barris d’espais lliures aptes i dignes pel lleure. 
- Millorant les condicions de l’entorn, ampliant els espais de transició com 

a passeigs. 
- Definint els perímetres, donat un tractament paisatgístic. 
- Donant continuïtat als espais lliures del barri amb els dels barris veïns i 

amb els de l’espai natural exterior. 
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o REVISAR les mancances d’infraestructures i serveis per gestionar els 
recursos amb major eficiència afavorint: 

 
- La implantació d’energies renovables i sistemes sostenibles. 
- Limitant els usos abusius amb els recursos (piscines, horts, etc.). 
- Establint normes de regulació i tractament dels espais privats. 

 
  

 
5.3.3. Quantificació de la proposta. 
 
 

A continuació es detalla plànol de proposta de la classificació del sòl amb les 
actuacions previstes per a les peces existents a desenvolupar en el decurs de la 
redacció del document per a l’aprovació inicial i una gràfica comparativa 
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d’aquesta proposta de règim del sòl i potencial d’habitatges amb la de les NNSS 
77-79 i l’actualització a 2006. 

 

 

 
 
 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   153 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Sòl no urbanitzable

Sòl urbanitzable no delimitat / no programat

Sòl urbanitzable delimitat / programat

Sòl urbà no consolidat

Sòl urbà / Sòl urbà consolidat 5,70% 0,10%
7,22% 7,12%

20,30%

1,29%6,69%

1,67%

7,90%

91,49%
84,43%

66,11%

PROPOSTA QUANTITATIVA DEL POUM 

  NNSS 77-79              ACTUALITZACIÓ 2006            PROPOSTA POUM 

26.244 hab.                          8.107 hab.                          2.800 hab.   
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6. LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ: 
 
 
 
 
6.1. Síntesi de la situació urbanística. 

 
 
Querol és un extens municipi de muntanya de la comarca de l’Alt Camp, amb tres 
petits nuclis històrics, Querol, Bonany i Esblada que s’han anat despoblant des 
de principis del segle XX, caracteritzat per tenir uns valors naturals, 
mediambientals i paisatgístics rellevants, pels quals ha estat protegit pel Pla 
d’espais naturals inicialment i ara per la Xarxa Natura 2000 en dos terços de la 
seva superfície, així com per un clima benigne pels quals també va ser objecte 
de la implantació de tres urbanitzacions entre finals dels anys 60 i principis dels 
70, Can Llenes, Ranxos de Bonany i Mas Gassons, destinades a segona 
residencia per a un públic de recursos limitats que enamorats del seu entorn 
privilegiat no podien o no volien pagar els preus de la costa o els del Pirineus. 
 
Per regular aquesta important demanda de sòl de segona residencia, motivada 
pels baixos preus del sòl al municipi, i per donar compliment a la Llei del sòl del 
76 es van aprovar unes NNSS l’any 77. A l’empara d’aquestes NNSS encara es 
van aprovar i iniciar la implantació de dos urbanitzacions més, Mas Bermell i 
l’Arboçar. 
 
Els promotors d’aquestes “macrourbanitzacions”, recordem que tenen superfícies 
superiors a les 100Ha, van tramitar plans parcials i/o projectes d’urbanització, van 
iniciar les obres d’urbanització i van vendre majoritàriament les parcel·les a 
particulars, al mateix temps la Corporació, per afavorir el desenvolupament 
urbanístic, va autoritzar la construcció d’habitatges simultàniament amb 
l’execució de les obres d’urbanització. 
 
La crisis dels 80 va aturar la demanda i consegüentment el creixement urbanístic 
deixant les urbanitzacions; amb les obres d’urbanització sense finalitzar en major 
o menor grau en funció de cadascuna d’elles, a nombrosos propietaris amb 
parcel·les sense edificar i d’altres amb els habitatges executats però sense els 
serveis i infraestructures necessaris. 
 
Aquesta situació s’ha mantingut durant gairebé 30 anys fins a l’actualitat, on els 
propietaris de les parcel·les agrupats en juntes, associacions de veïns, de 
propietaris o de forma particular s’han encarregat de mantenir, conservar i 
millorar dins de les seves possibilitats els serveis executats.  
 
Arribat a aquest punt, es planteja que ha de fer el planejament?, per definir el 
model territorial i d’ordenació urbanística que permeti garantir la qualitat de vida a 
les generacions presents i futures, conjuminant les necessitats de creixement i 
desenvolupament econòmic i social amb la preservació i protecció dels recursos 
naturals i del patrimoni, es ha dir sota l’imperatiu del desenvolupament 
sostenible. 
 
Com s’ha explicat anteriorment, un planejament es sostenible si fomenta la 
compacitat, la complexitat i la cohesió social, el que s’ha vingut a anomenar la 
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regla de les tres “C”, compacitat vol dir créixer en continuïtat de forma densa per 
no malbaratar sòl que és un bé escàs i obtenir eficiència en els serveis i les 
infraestructures que no solament són costosos de realitzar sinó de mantenir, 
complexitat per afavorir la barreja d’usos i d’activitats i les relacions socials 
evitant la mobilitat obligada per motius de residencia, educació, treball, comerç o 
oci i cohesió fomentant la diversitat i misticitat de tipologies edificatòries per evitar 
la segregació social. 
 
Tal i com s’ha explicat en la proposta de l’Avanç la proposta d’ordenació del 
POUM es recolza en dues grans estratègies formades cadascuna per varies 
actuacions que es completen entre elles i que incideixen en els dos aspectes 
bàsics de les característiques del municipi de Querol; 
 
 La protecció de l’espai natural i del patrimoni. 
 La transformació de les àrees de baixa densitat. 
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6.2. Actuacions de protecció de l’espai natural i del patrimoni. 
 
 

L’espai natural del municipi de Querol que el POUM determina abasta més del 
93,81% de la superfície del terme, és a dir, aproximadament unes 6.788 Ha. per 
tant les actuacions proposades per a aquest espai, són bàsiques per protegir els 
valors ambientals, ecològics i patrimonials així com pel manteniment de les 
activitat pròpies de la vida rural. 
 
Aquesta estratègia proposa les actuacions següents: 

                
 
                                                      
6.2.1. Incorporar al planejament els espais naturals objecte de protecció especial 

per la legislació sectorial. 
 
 
Es classifiquen com a sòl no urbanitzable de protecció especial, espais naturals 
protegits (codi 25a) els àmbits delimitats per: 
 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) que en el cas de Querol delimita els espais 
d’Ancosa-Montagut i Saburella. 

- Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta 
d’importància comunitària  (LIC) que en el cas de Querol delimita l’espai 
ES5110015 “Sistema prelitoral central” que incorpora els anteriors espais 
naturals (PEIN). 

 
Es classifiquen com a sòl no urbanitzable de protecció especial, espais naturals  
protegits (codi 25b) els àmbits delimitats pel PTPCT com a sòl de protecció 
especial no inclosos en l’anterior qualificació. 

 
 
 
6.2.2. Protegir els espais naturals d’abast local pel seu valor com a connectors 

ecològics. 
 
 
Es classifiquen com a sòl no urbanitzable, espais naturals protegits (codi 25b) els 
espais de valor local amb funcionalitat de connector, conformant una xarxa 
permanent i continua d’espais oberts que garanteixen la biodiversitat i la qualitat 
de l’espai natural fomentant les activitats turístiques i d’oci en la natura. 
 
Es classifiquen com a sòl no urbanitzable, espais naturals protegits (codi 25b) 
sòls urbanitzables programats al nord i oest de les urbanitzacions de Can Llenes i 
Ranxos de Bonany, i al nord del nucli de Querol i sòls urbanitzables no 
programats entre Bonany i Valldossera. 

 
Es classifiquen com a sòl no urbanitzable, espais naturals protegits (codi 25b) 
sòls provinents de la supressió de la urbanització l’Arboçar i de la reducció dels 
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àmbits de les urbanitzacions Can Llenes, Ranxos de Bonany, Mas Gassons i 
Mas Bermell. 
 
Es classifica com a sòl no urbanitzable, espais naturals protegits (codi 25b) el 
nucli històric d’Esblada valorant el seu manteniment com a nucli urbà enfront als 
compromisos i obligacions que això comportà a les administracions, tanmateix 
s’incorpora el nucli al Catàleg de Masies i cases rurals que poden ser 
rehabilitades o reconstruïdes per permetre el seu manteniment i consolidació si 
fos necessari. 
 
 
 

 
6.2.3. Potenciar la xarxa de camins rurals i agrícoles: 

 
 
Dins del sòl no urbanitzable, es determina com a sistema de comunicacions la 
xarxa viària complementària rural formada pels camins, carrerades i senders que 
donen servei al medi rural i aquelles activitats turístiques o de lleure en la natura. 
 
S’estableix una jerarquia de camins; principals, bàsics, secundaris, terciaris i 
complementaris, definint la titularitat, el traçat i protecció, els usos prohibits i les 
condicions de manteniment i urbanització amb l’objectiu de garantir la seva funció 
vertebradora en el territori. 
 
 
 

6.2.4. Valoritzar l’espai agrícola i forestal. 
 
 
Es classifiquen com a sòl no urbanitzable de protecció territorial, agrícola de 
valor, secà (codi 21a) els terrenys on l’activitat agrària tradicional s’ha considerat 
més activa al voltant del nucli de Bonany en el que es vol fomentar la preservació 
de l’activitat agrícola i del paisatge associat que caracteritza el sistema 
poblacional del municipi. 

 
S’ha redactat el Catàleg de Masies i Cases rurals en sòl no urbanitzable a 
l’objecte de promoure i completar l’activitat rural amb altres relacionades amb el 
turisme i el lleure en la natura. 
 
 
 

6.2.5. Protegir el nombrós patrimoni com a element identitari del passat històric 
municipal. 
 
 
S’ha redactat el Catàleg del patrimoni històric, artístic, arqueològic, natural i 
mediambiental del municipi format pels conjunts, monuments, edificis, elements i 
construccions, les àrees arqueològiques i paleontològiques i els espais i elements 
naturals amb l’objecte de garantir la perdurabilitat en el temps dels mateixos. 

 



                        
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA   160 

El Catàleg estableix per a cada bé catalogat la localització, les dades registrals i 
urbanístiques, la descripció, la tipologia i conservació, el nivell de protecció i les 
formes d’actuació. 
 
Així també, la normativa de POUM incorpora determinacions per a la preservació 
de les construccions existents de pedra seca i les masses boscoses del municipi. 

 
Es redacta una ordenança específica de condicions d’estètica per garantir la 
qualitat formal de les edificacions en els nuclis històrics així com també es 
regulen les condicions d’edificació i integració paisatgística per a les del sòl no 
urbanitzable. 
 
 
 

6.2.6. Preservar els nuclis històrics i evitar l’empobriment i abandó. 
 
 
Es revisa la classificació del sòl en els nuclis urbans, mantenint dins del sòl urbà 
consolidat aquelles zones que compleixen amb els requeriments de la legislació 
vigent, incorporant al sòl urbà no consolidat els que presenten mancances 
d’urbanització i/o calguin realitzar cessions per a sistemes urbanístics. 

 
Es delimiten sectors objecte de pla de millora urbana als nuclis de Bonany i 
Querol amb l’objecte de completar i regularitzar el teixit existent dotant al nucli de 
zones per al seu desenvolupament, fomentant la instal·lació d’activitats 
turístiques de qualitat, la segona residència associada al gaudi de la natura o la 
primera vinculada directament al medi rural o activitats professionals 
deslocalitzades. 

 
Es determinen també sectors objecte de pla parcial per garantir al nucli de Querol 
la seva consolidació afavorint el desenvolupament terciari i de serveis. 

 
Es redueixen les reserves d’espais lliures al voltant del nucli de Querol, Bonany i 
Esblada per ésser inassolibles per la Corporació econòmicament i innecessàries 
per la tipologia del municipi. 

 
S’amplien les reserves d’equipaments i serveis tècnics per garantir una dotació 
suficient i de qualitat als nuclis històrics.  
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6.3. Actuacions de transformació de les àrees de baixa densitat : 
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L’altre fet que destaca en el terme municipal de Querol són les immenses peces 
de sòl que han estat subjectes a transformació mitjançant el desenvolupament 
urbanístic i que per diferents motius no s’ha completat l’execució de les obres i 
presenten diferents graus de consolidació d’edificació. 
 
Aquestes peces; Can Llenes, Ranxos de Bonany, Mas Gassons, Mas Bermell i 
L’Arborçar, van ésser concebudes als anys 60 i 70 com a urbanitzacions de 
segona residència i models de creixement expansius en ciutat jardí de molt baixa 
densitat, que amb la experiència d’aquests últims 30 anys i la nova legislació han 
esdevingut obsolets pel malbaratament del sòl, la baixa eficiència de les 
infraestructures, les grans despeses de manteniment i la nul·la cohesió social. 
 
És per tant que davant aquest fet hom entenc que hi ha 3 formes d’intervenció; 
l’extinció-reducció, la contenció i la vertebració o estructuració, que poden actuar 
de forma independent o complementària sobre cada àrea. 
 
L’extinció-reducció elimina el problema, és eficaç principalment per a aquells 
àmbits que han estat poc alterats i/o edificats, la contenció atura el 
desenvolupament de forma que el problema no vagi a més però no el resolt. 
Tanmateix i donades les característiques de les àrees de Querol, creiem que la 
més interessant urbanísticament, i al mateix temps complexa, és la vertebració o 
estructuració, en tant que intenta transformar el teixit existent conformant barris 
de qualitat. 
 
 
 

6.3.1. La reducció-extinció d’àmbits. 
 
 

El POUM determina l’extinció de la urbanització de l’Arboçar i el sector “C" de 
Mas Bermell per ésser les zones de menor consolidació per la urbanització i 
l’edificació i redueix els àmbits de les urbanitzacions de Can Llenes, Ranxos de 
Bonany, Mas Gassons i el sector “B” de Mas Bermell per la mateixa raó. 
 
 
 

6.3.2. La vertebració-estructuració dels àmbits. 
 
 

El POUM delimita tres sectors objecte de pla de millora urbana; Can Llenes, 
Ranxos de Bonany i Mas Gassons, i quatre objecte de pla parcial corresponents 
a l’antic sector B de Mas Bermell, tots set tenen per objecte regularitzar i millorar 
la urbanització a l’empara de la Llei 3/2009; revisant l’ordenació del sector, 
minimitzant l’ocupació de sòl, alliberant sòl de l’edificació i urbanització, 
concentrant les edificacions, incorporant nous usos, activitats i tipologies 
edificatories que garanteixin models d’implantació territorial sostenibles 
mediambientalment, viables econòmicament i que evitin la segregació social, 
permetent la viabilitat de la gestió urbanística, l’execució de les obres 
d’urbanització i el posterior manteniment per la Corporació a quotes raonables 
que no hipotequin els pressupostos municipals, i estableix les condicions per a la 
seva ordenació, edificació i usos a desenvolupar pel planejament essent les 
següents: 
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1. Condicions d’ordenació general: 
S’alliberaran de l’edificació les zones inundables i les de pendent superior al 
20%, que no hagin estat edificades, concentrant l’edificació en les zones més 
planeres reduint la urbanització. Aquestes zones es podran qualificar com a 
sistema d’espais lliures o com a zones privades de lleure i esbarjo on no es 
permès cap tipus d’edificació i s’urbanitzaran amb criteris de conservació de 
la biodiversitat, permeabilitat i connectivitat ecològica i prevenció de riscos. 
Es determinaran les afeccions i servituds de les infraestructures existents, 
sobre els terrenys, establint les condicions i limitacions adients. 
La ubicació i urbanització del sistema urbanístic d’espais lliures es farà amb 
criteris de recorregut paisatgístic, facilitant la mobilitat a peu i el 
desenvolupament d’activitats d’oci i esportives en el lleure.  
La ubicació del sistema d’equipaments i la de les noves àrees destinades a 
activitat econòmica respondrà a criteris d’accessibilitat i polaritat dins del 
continu edificat abastant més d’un sector, si s’escau. 
El PMU incorporarà una proposta raonada de subdivisió poligonal per a 
l’execució de l’obra urbanitzadora. 
Previ a l’ordenació del sector caldrà realitzar un estudi i regularització de les 
fonts d’abastament d’aigua. 
La ordenació urbanística de l’àmbit, els criteris d’edificació i d’enjardinament 
dels jardins públics i privats d’adequaran a criteris de prevenció del risc 
d’incendi d’acord amb estudis corresponents previs. 
A nivell de vegetació, es reduirà al màxim les necessitats de tala d’arbres i 
les plantacions en zones verdes es realitzaran amb espècies pròpies de la 
pineda mediterrània. 
Els espais lliures es mantindran preferentment en el seu estat natural 

 
2. Condicions d’ordenació de l’edificació: 

Es diversificarà l’ordenació incorporant noves tipologies edificatories i/o 
ampliant la intensitat de les existents. 
Els paràmetres d’edificació respondran a criteris mediambientals, 
paisatgístics i d’estalvi de recursos, fomentant l’ús d’energies renovables i la 
minimització dels residus. 

 
3. Condicions d’ús: 

 
 Principals: 
S’estableix com ús principal el d’habitatge. 
Compatibles: ela que el  o PPU determini, tanmateix aquest incorporarà 
zones destinades a nous usos i activitats i/o s’ampliaran els permesos 
actualment facilitant una misticitat que fomenti el desenvolupament 
econòmic i social. 

 
Un cas especial és l’anomenat sector A de Mas Bermell el qual s’inclou dins d’un 
polígon d’actuació urbanística atès el seu grau de desenvolupament, 
urbanització, consolidació i d’acord amb els requeriments de la Corporació pels 
quals s’han estimat parcialment les al·legacions presentades de forma que rep un 
tractament de regularització i millora basat en el manteniment del planejament 
aprovat amb petits ajustos i condicionants que tenen per objecte facilitar la 
mobilitat, millorar la protecció contra el risc d’avingudes i edificació en zones de 
pendent elevada i simplificar la gestió urbanística. 
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També pel que fa a la totalitat dels sectors abans esmentats, s’estableix la 
innecessarietat de fer reserves d’habitatge de protecció pública a l’empara del 
que determina la Llei 3/2009 i la possibilitat de que el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector, que pot ésser substituït per l’equivalent del 
seu valor econòmic i que la Corporació podrà destinar total o parcialment a pagar 
el cost de la implantació de les infraestructures, els serveis i els equipaments dins 
de l’àmbit d’actuació o el cost de l’ampliació o el reforçament de les 
infraestructures, els serveis i els equipaments externs que han de donar serveis a 
aquest àmbit. 
 
Pel que fa a la gestió, el sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica i el sector participarà proporcionalment en el 
pagament de les despeses d’implantació de les infraestructures, els serveis i els 
equipaments dins de l’àmbit d’actuació i/o del cost de l’ampliació o el reforçament 
de les infraestructures, els serveis i els equipaments externs que han de donar 
serveis a aquest àmbit. 
Per a tal fi, els promotors podran subscriure acords voluntaris de col·laboració 
amb les administracions competents mitjançant Convenis. 
 
L’Agenda del POUM inclou el polígon i els sectors objecte de pla de millora 
urbana corresponents als àmbits més consolidats de les antigues urbanitzacions 
en el primer quinquenni amb l’objecte de facilitar la millora i regularització i els de 
pla parcial al tercer. 
Així també  s’estableix com a condicions mediambientals i d’urbanització que a 
l’ordenació del sector i obres d’urbanització es realitzaran preferentment d’acord 
a les determinacions relacionades a l’Annex 4: Condicions mediambientals i 
d’urbanització, d’aquestes Normes. 
El projecte d’urbanització contemplarà les obres externes al sector que incideixin 
en els serveis urbanístics i siguin necessaris per al seu correcte funcionament. 

 
 
 

 
6.4. Conclusions i quantificació de la proposta. 
 
 

La proposta presentada pot ésser definida com a equilibrada, continguda i 
respectuosa: 
 
 Equilibrada; perquè les directrius i estratègies que planteja per la revisió del 

teixit edificat es realitza de forma harmònica amb l’existent corregint les 
mancances i disfuncions per obtenir els serveis i infraestructures necessàries 
que garanteixin la millora de la qualitat de vida. 

 Continguda; en el territori perquè intervé principalment en l’espai ja 
transformat i concentra els esforços en la millora i vertebració del teixit 
existent minimitzant l’ocupació de nou sòl i reduint i extingint tot el que és 
innecessari. 

 I respectuosa; perquè preserva l’espai natural, el patrimoni i fomenta la 
preservació de la identitat del municipi i la cohesió social. 
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A continuació es detalla plànol de la classificació del sòl i una gràfica comparativa 
d’aquesta proposta de règim del sòl i potencial d’habitatges amb la de les NNSS 
77-79 i l’actualització a 2006. 
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(1) Els 2.098 habitatges es corresponen amb el potencial màxim de desenvolupament que tenen el total de 
sectors i polígons del POUM, tanmateix cal aclarir que dins d’aquests hi ha edificats en l’actualitat un total de 
598 habitatges, restant per tant pendents de construir 1.500 habitatges. 
 

Sòl no urbanitzable

Sòl urbanitzable no delimitat / no programat

Sòl urbanitzable delimitat / programat

Sòl urbà no consolidat

Sòl urbà / Sòl urbà consolidat

PROPOSTA  QUANTITATIVA  DEL POUM 

  NNSS 77-79                                                     ACTUALITZACIÓ 2006                                                 PROPOSTA POUM 

26.244 hab.                                                               8.107 hab.                                                                   2.098 hab. (1)  

93,81

7,90

1,6720,30

6,69

5,70

84,43

66,11

0,97

5,147,22

0,08

% 
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7. EL RESUM DE LES DETERMINACIONS DEL POUM 
 
 

 
7.1. L’estructura general i orgànica del territori. 

 
 

D’acord amb les especificacions del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’estructura 
general i orgànica del territori està integrada pel sistema de comunicacions i les 
seves zones de protecció i d’aparcament; el sistema d’equipaments comunitaris, i 
les xarxes i instal·lacions de serveis tècnics, i el sistema d’espais lliures. 
 
 
 

7.1.1. El sistema de comunicacions i la mobilitat. 
  
 
El sistema viari comprèn els espais i instal·lacions reservades per transport 
terrestre com carreteres, carrers, camins i els aparcaments, per tal d’assolir 
nivells de mobilitat i accessibilitat adients. 
 
Es defineix una estructura viària jerarquitzada en funció dels seus usos i 
necessitats, que ordena i facilita la mobilitat per tot el municipi, abastant el trànsit 
rodat de vehicles particulars i pesats, el de transport públic, el de bicicletes i el 
vianants, així com un programa d’aparcaments. 
 
El POUM qualifica el sistema viari en els següents tipus de vies: 

 
 Xarxa territorial bàsica (codi XV1):  

Són les vies de caràcter supramunicipal que tenen la funció de garantir la mobilitat i accessibilitat del 
municipi amb la resta del territori. 
 
Les vies que creuen el terme municipal són:  
- C-37: Carretera de Valls a Igualada. 
- TV-2441: Carretera de Santes Creus. 
- T-244: Carretera de Vendrell. 
- T-201: Carretera d’Esblada a Santa Perpètua de Gaià. 
 
El projecte, construcció, conservació, finançament, ús i explotació d’aquestes vies es regularà segons el 
que disposa la legislació sectorial vigent. 

 
Vialitat bàsica local (codi XV2):  
Inclou la vialitat urbana i interurbana estructurant del municipi. 
 
Xarxa viària complementaria (codi XV3):  
Formada per la vialitat urbana d’ús intern en sòl urbà i la que determinaran en els sectors de sòl 
urbanitzable. 

 
Xarxa viària complementaria rural (codi XV4): 
Comprèn els camins, carrerades, camins agrícoles i senders que estructuren el territori, comuniquen els 
nuclis i donen accés a les finques. S’estableixen cinc categories, principals, bàsics, secundaris, terciaris i 
complementaris. 

 
 Vialitat de trànsit restringit o específic (codi XVr): 

Pot formar part de la xarxa territorial, bàsica o complementaria. Inclou les àrees de passeig i de vianants 
que el POUM determina amb característiques especials. 
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 Les àrees d’aparcament (codi XVa): 
Són els espais públics lligats a la xarxa viària, específics per a l’aparcament de tot tipus de vehicles. 
 
Totes aquestes actuacions, la seva avaluació i propostes queden reflectides de 
forma més detallada a la documentació gràfica i escrita de l’Estudi de Mobilitat 
que s’acompanya en Annex a aquesta Memòria. 
 
Tanmateix i de forma resumida es relacionen les principals actuacions que el 
POUM preveu i determina. 

 
 

Xarxa viària: 
 

 Es preveu pacificar el trànsit de la carretera que travessa el nucli de Querol, així com la 
regulació del mateix i la transformació d’aquests trams en carrers amb la dotació d’arbrat i 
mobiliari urbà necessaris. 

 Es preveu la millora de l’estructura viària amb la construcció d’eixos i connexions que garanteixi  
la connectivitat de les diferents urbanitzacions del terme municipal. 

 Es preveu una millora de la xarxa viària en relació directe amb la seva categoria per tal de poder 
garantir el volum de desplaçaments generats dels turismes privats com a conseqüència de les 
característiques viàries del municipi: 
- Millora del ferm de les carreteres TV-2441 i T-244. 
- Creació de tres rotondes per tal d’ordenar el trànsit de la ctra. TV-2441. 

 Es preveu la reestructuració de la xarxa viària de les urbanitzacions del municipi a causa de la 
reducció de l’àmbit de les mateixes, per tal d’optimitzar el seu funcionament, reduir despeses 
d’urbanització i serveis. 

 
L’aparcament: 

 
 Es determinen zones per l’aparcament de vehicles properes als focus de generació de major 

nombre de desplaçaments. 
 

Els desplaçaments en bicicleta: 
 

 S’han definit els recorreguts en bicicleta per l’accés a tots els focus de generació de 
desplaçaments, així com la connexió amb nuclis veïns. 

 S’han delimitat zones de prioritat invertida al casc històric de Querol i Bonany per facilitar la 
mobilitat en bicicleta. 

 Es preveuen itineraris per l’ús de la bicicleta en el lleure pel terme municipal. 
 Es preveuen zones per la instal·lació de mobiliari per l’aparcament de bicicletes. 

 
Els vianants: 

 
 Es determina una estructura de recorreguts per a vianants que abasta el principals punts 

d’atracció, espais lliures, comerç, equipaments, etc. 
 Es preveu la delimitació de zones de prioritat invertida al casc històric de Querol i Bonany per tal 

de facilitat el pas dels vianants. 
 Es preveuen itineraris de vianants per espais naturals del municipi. 

 
Transport públic: 

 
Reserva d’espais per la aturada i maniobres dels vehicles als accessos de les urbanitzacions i del nucli 
de Querol. 
 
Els nous creixements: 

 
S’ha previst la diversificació i barreja d’usos per reduir la mobilitat així com dotar al municipi 
d’equipaments i espais lliures que generin noves centralitats. 
 
S’incorpora en els criteris de planejament dels nous creixements les ràtios mínimes de reserva de 
places d’aparcament de vehicles i bicicletes que estableix el Decret. 
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7.1.2. El sistema d’equipaments comunitaris. 
 
 

El POUM defineix i classifica els següents equipaments comunitaris. 
 
Equipaments comunitaris (codi EC): 
Comprèn els sòls que es dediquen a equipaments (codi EQ) i a serveis tècnics i ambientals (codi TA) 
destinades a usos públics o col·lectius al servei de les persones com les de caràcter administratiu, religiós, 
cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport i d’altres d’interès públic i 
social. 
 

 El sistema d'equipaments comprèn els terrenys destinats als usos següents: 
 

- EQ1:  Esportiu, (institucions esportives obertes). 
- EQ2: Docent, (centres escolars, instituts, universitats i instal·lacions vinculades). 
- EQ3: Administratiu, (centres públics al servei de l’Administració no inclosos en altres tipus). 
- EQ4: Sanitari-assistencial, (assistència sanitària, ambulatori, hospitalària, residències, etc.) 
- EQ5: Cultural-social-religiós, (centres socials, cívics, biblioteques, museus, esglésies, ermites).  
- EQ6: Funerari, (cementiris, tanatoris). 
- EQ7: Seguretat i defensa. 
- EQ8: Transport, (estacions d’autobús i aparcament). 
- EQ9: Sense ús específic assignat. 

 
 El sistema de serveis tècnics i ambientals comprèn els terrenys destinats als usos següents: 
 

- TA1: Infraestructures complementàries per l’abastament d’aigua (pous, potabilització, dipòsits). 
- TA2: Energia (centrals elèctriques, estacions transformadores, parcs eòlics, centrals de gas). 
- TA3: La depuració i sanejament (depuradores, llagunatges) 
- TA4: Residus (deixalleries, plantes de reciclatge, triatge, compostatge, abocadors...) 
- TA5: Les de telecomunicacions radioelèctriques i de georeferenciació (antenes de telefonia,  

  televisió, centres de comunicació) 
- TA6: Els sistemes de reg. 
- TA7: Altres possibles sense ús assignat. 
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El POUM fixa un important increment de reserves per a sistemes d’equipaments 
comunitaris, en el desenvolupament dels sectors previstos. 
 
S’ha contemplat no solament els necessaris en funció de les ràtios a aplicar pel 
nombre d’habitatges i la tipologia de municipi, sinó que s’ha previst assolir una 
major qualitat de vida amb la nova creació. 
 

Pel que fa a la previsió de creació de nous equipaments es la següent: 
 
En sòl urbà consolidat, bàsicament els nuclis de Querol i Bonany, el POUM 
determina els equipaments existents amb els usos actuals. 
 
En sòl urbà no consolidat, polígons d’actuació urbanística i sector objecte de pla 
de millora urbana, el POUM determina els estàndards de les reserves a realitzar. 
Com a criteri s’ha previst que en els àmbits de les urbanitzacions a regularitzar 
es facin reserves per sobre de les que tenien previstes en els seus planejaments 
inicials, així mateix per donar compliment al PIEC s’ha establert una ràtio de 
5m2sòl/habitant. Així també en aquells àmbits on ja hi han infraestructures o 
dotacions existents d’aquest tipus, s’estableix de forma obligatòria el 
manteniment com a reserva d’aquests més les que calgui afegir per arribar a la 
ràtio mínima fixada. 
 
En sòl urbanitzable corresponents a l’antic sector de Mas Bermell B s’han 
establert reserves superiors a les que determina la llei com a mínimes i també 
per donar compliment al PIEC s’ha establert una ràtio de 5m2sòl/habitant per als 
equipaments esportius. 

 
 
 

7.1.3. El sistema d’espais lliures. 
 
 

El POUM determina la següent classificació dels espais lliures: 
 

Espais lliures, (codi VP). 
Aquesta categoria l’integren els parcs, places, jardins i zones verdes i els espais de lleure, oci i esports 
actuals o de nova creació que conformen el sistema d’espais lliures públics definit a l’article 34.6 del 
T.R.L.U. 
Es distingeixen els següents tipus en funció de l’ús i característiques: 
 
- VP1: parcs. Aquesta categoria la integren aquells espais lliures públics, de superfície superior a una 

hectàrea i que donen servei al sistema urbà del municipi. Comprenen àrees de boscos i matolls. Per 
la seva important extensió i per la seva posició respecte el teixit urbanitzat, realitzen una funció de 
protecció, de límit i/o articulació entre els diversos creixements del sistema urbà i entre aquest i els 
sòls no urbanitzables. 

- VP2: places, superfície no necessàriament arbrada. 
- VP3: jardins urbans. 
- VP4: espais de joc infantil. 
- VP5: altres sense ús específic assignat. 
 
Hidrogràfic, (codi HI). 
Comprèn el conjunt d’espais lliures de llera i les seves riberes del cicle de l’aigua: rius, rieres, torrents, 
làmines d’aigua, fonts naturals que estructuren el territori i que es corresponen amb la zona fluvial definida 
l’article 6 del R.L.U.. En cas que aquesta no estigui definida amb precisió, es delimita amb criteris físics 
(àmbit), topogràfics (talussos i murs) o ambientals (vegetació de ribera). 
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Es també una necessitat del municipi i voluntat del POUM la regulació acurada 
d’aquests espais amb l’establiment de les condicions de conservació amb criteris 
mediambientals eficients, que permetin el manteniment de la biodiversitat, la 
connectivitat ecològica i la qualitat paisatgística. (Veure Annex 4 del Document 3: 
Normes). 
 
El POUM determina i/o preveu l’obtenció dels següents espais lliures: 
 
 

 
 

SISTEMA GENERAL D’ESPAIS LLIURES. 
 
El sistema general d’espais lliures està format per parcs, jardins, zones verdes i 
espais per a l’esbarjo, el lleure o l’esport que llur nivell de serveis es d’abast 
municipal o superior. 
 
Si tenim en compte que el potencial de sostre total residencial del POUM en sòl 
urbà consolidat és de 39.100,34m2 i els sols que conformen el sistema general 
d’espais lliures de superfície 111.492,13m2 resulta un estàndard de 285,14m2 
per cada 100m2 de sostre, superior al que estableix l’article 58 del T.R.L.U. 
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7.1.4. El sistema d’habitatge dotacional públic. 
 
 

Comprèn els terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. 
 
Aquest sistema comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a 
satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitat 
d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament 
definides. 
 
El sistema d’habitatges dotacionals serà de titularitat pública i per tant de domini 
públic 
 
L’Ajuntament establirà per Reglament o Ordenança el règim normatiu del servei 
públic social implantat, en la qual es determinin els possibles destinataris, la 
forma d’accés al servei i la durada d’aquest. 
 
La forma de gestió serà directa o fins i tot indirecta, a través de concessió. La 
relació dels gestor amb els usuaris serà administrativa o privada, segons la 
naturalesa jurídica del primer. 
 
Atesa l’especial idiosincràsia i desenvolupament urbanístic del municipi no es 
realitzen reserves de sòl per aquest tipus de sistema, en el ben entès que si 
motivat per la consolidació d’algun dels sectors de creixement previstos fossin 
necessaris poden ser incorporats en substitució total o parcial de les reserves 
d’equipaments o en aplicació del que determina l’article 67 del TRLU.  

 
 
 
7.1.5. Sostenibilitat ambiental. 

 
 

El POUM incorpora des dels inicis de la seva redacció criteris i objectius per 
garantir la sostenibilitat en el model d’implantació territorial, desenvolupament 
dels sectors de planejament i dels processos constructius. 
 
L’informe de sostenibilitat del POUM justifica de forma convenient tots aquests, 
tanmateix i de forma resumida relacionem els principals: 
 

1. Protegir i millorar el patrimoni natural del municipi i preservar els sòls rústics 
d’interès, els sistemes de vida tradicionals i altres béns de valor rellevant. 

 
2. Mantenir l’estructura compacta del nucli i afavorir la connexió de fragments 

de sòl no urbanitzable. 
 
3. Comptabilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar 

l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial eficient 
 
4. Protegir i mantenir el patrimoni arquitectònic, cultural, històric i patrimonial 

 
5. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i 

urbanístic. 
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6. Millorar la mobilitat interurbana i del casc urbà 

 
7. Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi 

climàtic i en general reduir el màxim les immissions de substàncies 
contaminants. 

 
8. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic o privat) i 

evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu 
sobre els organismes vius. 

 
9. Fomentar la minimització, el reciclatge i la reutilització dels residus generats 

al municipi. 
10. Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 

d’energia elèctrica per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers 
vius i el paisatge. 
 
 
 

7.1.6. El patrimoni. 
 
 

El POUM inclou el Catàleg de Bens a protegir d’acord l’article 58 de la T.R.L.U., 
que constitueixen el patrimoni natural, històric i artístic del municipi. 
 

El POUM ha catalogat els següents béns: 
 

Béns d’interès històric, artístic o arqueològic. (BIHAA)  
 
CONJUNTS  
Co-1:   Nucli de Querol .................................................................................................................... BCIL 
Co-2:   Caseriu de Bonany .............................................................................................................. BCIL 
Co-3:   Nucli d’Esblada .................................................................................................................... BCIL 
 
MONUMENTS                     
Mo-1:   Castell de Querol.................................................................................................................BCIN                                       
Mo-2:   Castell de Montagut.............................................................................................................BCIN 
Mo-3:   Castell de Saburella ............................................................................................................BCIN 
Mo-4:   Castell de Pinyana...............................................................................................................BCIN 
Mo-5:   Església de Sant Jaume de Montagut.................................................................................BCIN 
Mo-6:   Església de Santa Maria de Querol..................................................................................... BCIL 
Mo-7:   Església de Sant Jaume d’Esblada..................................................................................... BCIL 
Mo-8:   Església de Santa Maria de Valldossera ............................................................................ BCIL 
Mo-9:   Sepulcre Megalític .................................................................................................................. PU 
Mo-10: Capella de Sant Jaume de Valldecerves................................................................................ PU 
Mo-11: Santa Segui ............................................................................................................................ PU 

 
EDIFICIS   
Ed-1:   Cal Valldecerves .................................................................................................................... PU 
Ed-2:   Mas de les Esplugues ............................................................................................................. PU 
Ed-3:   La Casa Gran.......................................................................................................................... PU 
Ed-4:   La Galcerana........................................................................................................................... PU 
Ed-5:   Mas de l’Aranya ...................................................................................................................... PU 
Ed-6:   Mas de la Costa de Baix ......................................................................................................... PU 
Ed-7:   Mas de la Costa de Dalt.......................................................................................................... PU 
Ed-8:   Mas Garrofet ........................................................................................................................... PU 
Ed-9:   Mas ca la Puça........................................................................................................................ PU 
Ed-10: Mas de can Gomà................................................................................................................... PU 
Ed-11: Masia de la Rovira Seca  ....................................................................................................... PU 
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ELEMENTS I CONSTRUCCIONS   
Ec-1:   Molins del municipi .................................................................................................................. PU 
Ec-2:   Esteles funeràries.................................................................................................................... PU 
Ec-3:   Cementiri de Valldossera ........................................................................................................ PU 
Ec-4:   Pou de neu de Montagut ......................................................................................................... PU 

 
ÀREES ARQUEOLÒGIQUES   
Aa-1:   La Cabanyota.......................................................................................................................... PU  
Aa-2:   Les Penyes de Baldric ............................................................................................................ PU  
Aa-3:   La Casa Gran.......................................................................................................................... PU  
Aa-4:   Taller de Can Camadall .......................................................................................................... PU  
Aa-5:   Cova del Garrofet.................................................................................................................... PU 

 
 

Béns d’interès natural, mediambiental o paisatgístic. (BINMP).          
  

ESPAI NATURAL.  
Es-1:   Saburella ..............................................................................................................................PEIN 
Es-2:   Ancosa-Montagut .................................................................................................................PEIN 
Es-3:   Riu Gaià .................................................................................................................................. PU 
   
ELEMENT NATURAL.  
El-1:   Alzina de la Casa Nova de Bonany..................................................................Arbre monumental 
El-2:   Pi de les quatre soques............................................................................................................ PU 
El-3:   Elements hidrogràfics............................................................................................................... PU 
El-4:   Elements orogràfics.................................................................................................................. PU 

 
 

 
 

7.1.7. El patrimoni municipal del sòl i d’habitatge (PMS) 
 
 

El desenvolupament del planejament derivat comporta la cessió de sòls destinats 
a integrar el PMS, en aquest apartat el POUM també fa un avanç qualitatiu amb 
la revisió de la classificació del sòl delimitant nous sectors en sòl no urbanitzable i 
incorporant d’altres en sòl urbà com a sòls no consolidats, (PMU, PEU i PAU) 
aconseguint d’aquesta forma incrementar la capacitat i autonomia municipal amb 
les cessions per afrontar polítiques destinades a garantir l’accés a un habitatge 
digne i adequat.  
 
 
 
 

7.1.8. L’habitatge de protecció pública (HPP) 
 
 
La Corporació d’acord el que determina la disposició transitòria segona de la 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, ha decidit acollir-se a les 
exempcions que en matèria de reserves mínimes per a habitatge amb protecció 
oficial estableix l’article 57.3 de l’esmentada llei. 
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7.2. Règim del sòl i qualificacions. 
 
 

7.2.1. Sòl urbà. 
 
 

El POUM estableix en sòl urbà les següents determinacions: 
 

 Estableix de manera precisa els sòls urbans consolidats i els no consolidats. 
 Planteja propostes d’ordenació en aquests darrers i delimita set sectors 

objecte de Pla de millora urbana (PMU) sis destinats a ús residencial i un a 
activitats terciàries i de serveis, també delimita un polígon d’actuació 
urbanística (PAU). 

 L’assignació d’usos detallats i de normes urbanístiques, a més de definir 
també el traçat i les característiques de la xarxa viària (alineacions i rasants). 

 Promou la rehabilitació de l’espai ja ocupat per sobre de l’ocupació de nous 
territoris i, en aquest sentit, limita l’extensió del poble reomplint els espais 
interiors buits, per tal de mantenir la seva estructura, i no allargar distàncies. 

 Estableix estratègies de millora i rehabilitació del centre històric. 
 Elimina certes afectacions contingudes en el planejament vigent, destinades 

a regularitzar la secció viària, atès que van en detriment de l’estructura 
tradicional del nucli i no suposen de fet una millora substancial en la xarxa 
viària. Per contra, defineix noves afectacions que permetin valorar elements 
patrimonials i la millora de l’espai lliure. 

 Potencia els recorreguts urbans, per donar valor als equipaments, espais 
lliures i elements d’interès de caràcter cultural o patrimonial. 

 Limita la mobilitat en el si del centre històric i nucli antic, amb l’objectiu de 
reduir l’ús de vehicles en aquest àmbit. 

 Ha revisat les diferents qualificacions en sòl urbà, en aquells casos que 
s’observin incoherències amb l’espai construït. 

 Ha revisat els paràmetres de les diferents qualificacions en funció de les 
necessitats actuals i de mancances detectades. 

 Fixa una normativa de condicions d’estètica dels habitatges. 
 Estableix les dotacions per fer polítiques d’habitatge públic. 
 Dota al municipi de mecanismes per obtenir espais lliures, equipaments i 

edificis amb valor històric i artístic. 
 
 
 

7.2.1.1. Sòl urbà consolidat. 
 
 

El POUM qualifica en sòl urbà les següents zones: 
 

Nucli històric (codi 1): 
 
Aquesta zona comprèn la trama urbana corresponent al nucli fundacional i històric de la població amb 
ordenació en illes tancades de forma irregular i edificació entre mitgeres alineada a vial o altres zones 
tradicionals més disperses amb espais lliures privats. Totes elles conformen el conjunt de protecció “centre 
històric” de Querol i “Caseriu de Bonany” del Catàleg de béns protegits. 
 
Les normes regulen tant les obres de nova edificació com les de conservació i millora de les existents. 
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L’objectiu del POUM és preservar el nucli mantenint l’estructura urbana i edificatòria, fomentant la millora 
de les condicions d’habitabilitat, seguretat, salubritat i ornament públic. 
 
Diferenciem dins d’aquesta zona: 
 
a) Centre històric (codi 1a) 

Format per les illes més denses a l’entorn dels carrers Andorra, França, Josep Cama, Santa Maria i 
la Plaça Sant Sebastià.  
També s’inclou en aquesta zona les illes del caseriu de Bonany. 
 

b) Nucli obert (codi 1c) 
Format per les illes d’ordenació tradicional aïllada, basades en el reconeixement de la parcel·lació 
històrica, que combinen edificació principal amb altres complementàries i espais lliures privats sovint 
confrontant a vial. És voluntat del POUM preservar aquests conjunts que es relacionen i integren en 
la trama urbana existent de forma particular. 
 

Urbà tradicional (codi 2): 
 
Comprèn els sectors de sòl urbà corresponents al creixement històric del nucli anteriors a 1960 amb 
ordenació tradicional d’edificis aïllats o entre mitgeres amb alineació a camins i vials. Les Normes regulen 
tant les obres d’obra nova com les de conservació i millora, amb l’objectiu de no modificar substancialment 
les seves característiques urbanes. 
 
Diferenciem dins d’aquesta zona: 

 
a) Eixample entre mitgeres (codi 2a) 

Format per les illes tradicionals, caracteritzades per situar les edificacions alineades a vial. 
 

b) Eixample semi aïllat (codi 2b) 
Format per cases en juxtaposició de volums barrejant edificacions unifamiliars i plurifamiliars. 
L’edificació semi aïllada s’ordena dins de la parcel·la buscant l’optimització de l’assolejament del 
volum principal. 

 
Cases unifamiliars aïllades (codi 5): 

 
Ordenacions extensives de baixa densitat, de cases unifamiliars o bifamiliars aïllades en una parcel·la 
amb jardí. Comprèn els sectors de sòl urbà que han estat objecte d'operacions de parcel·lació 
característiques de la habitatge unifamiliar aïllat envoltat d’espais lliures privats generalment enjardinats i 
que el planejament pretén mantenir. 
 
En base de les característiques de parcel·lació i edificatòries podem distingir les següents zones: 

 
a) Zona intensitat mitja (codi 5b). 

Corresponents als desenvolupaments integrats en el nucli de Querol. 
 

b) Zona intensitat baixa (codi 5c1). 
Corresponents als desenvolupament del sector A de la urbanització Mas Bermell. 
 

c) Zona intensitat molt baixa (codi 5d). 
Corresponents als desenvolupaments integrats en el nucli de Querol. 

 
 

Habitatge de protecció pública: 
 

Comprèn els terrenys destinats a la construcció d’habitatge de protecció pública en qualsevol de les 
seves modalitats.  
 
Aquest tipus d’habitatge es permès en totes les zones on sigui admès l’ús d’habitatge, per tant quan 
sigui necessari establir els àmbits específics s’assenyalarà amb un superíndex al codi de la zona o 
subzona on es situï.  
 
Aquest superíndex dependrà de la modalitat de protecció a que s’acullin: 
 

- Règim especial: “e”. 
- Règim general: “g”. 
- Preu taxat o concertat: “t”. 
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- Habitatge català protegit: “c". 
 

En sòl urbà consolidat i en els polígons d’actuació urbanística on es preveu sostre de nova implantació el 
POUM determina de forma indicativa, els terrenys destinats a la construcció d’habitatge protegit amb el 
superíndex “g”, règim general, independentment del règim definitiu de la modalitat a la que finalment 
s’acullin. 
 
En sòl urbà no consolidat inclòs en un sector objecte de pla de millora urbana i en sòl urbanitzable, el 
planejament derivat establirà la reserva de terrenys i la seva ubicació dins del sector. 
 
S’estableix de forma general, si el planejament no determina altre inferior, un termini màxim de 2 anys per 
a l’inici de les obres a comptar des de que la parcel·la tingui condició de solar i de 3 anys per a llur 
finalització, a comptar des de la data de l’atorgament de la llicència d’obres. 
 

 
 

7.2.1.2. Sòl urbà no consolidat. 
 
 

El POUM delimita els polígons d’actuació urbanística (PAU) següents: 
 
 
 
PAU-1 “L’Era” 
Suprimit (passa a ésser PMU-10) 
 
 
PAU-2 “L’Escola” 
Suprimit (passa a ésser PMU-11) 
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PAU-3 “Mas Bermell” 
 

 
 

Antecedents i motivació: 
En desenvolupament de les NNSS de planejament del municipi la CPU de Tarragona va aprovar 
definitivament el planejament del sector “Mas Bermell” i projectes d’urbanització en dates 30/09/78 i 
28/05/80 respectivament. 
L’Ajuntament de Querol, per facilitar el desenvolupament urbanístic va autoritzar l’edificació 
d’habitatges de forma simultània amb la urbanització dels terrenys, fet que esdevindria negatiu amb 
l’arribada de la crisi dels 80 quan la reducció de la demanda de parcel·les i la baixada de preus va fer 
aturar les obres d’urbanització. 
Posteriorment i per incompliment de les obligacions pròpies inherents al desenvolupament urbanístic 
l’Honorable Conseller de PTOP va resoldre en data 31/08/89 dividir en tres sectors A, B i C, l’àmbit 
inicial de la urbanització de forma que; el sector A mantenia l’executivitat del pla parcial, el sector B 
restava suspès fins que no s’acredités la recepció provisional de les obres d’urbanització del sector A i 
el sector C restava reduït de l’àmbit del pla parcial. 
Des d’aleshores fins avui, el sector A no ha aconseguit finalitzar les obres d’urbanització ni finalitzar la 
gestió urbanística. 
El POUM preveu facilitar la regularització i millora de la urbanització d’aquest antic sector “A” a 
l’empara de la Llei 3/2009, possibilitant el seu desenvolupament mitjançant la delimitació d’un polígon 
d’actuació urbanística. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn majoritàriament els terrenys de sòl urbà no consolidat de l’anomenat sector “A” de la 
urbanització de Mas Bermell, implantada a finals dels anys 70, delimitat per Resolució del Conseller 
de PTOP de 31/08/1989. 
La superfície del sector es de 1.046.164,78 m2. 
 
Objectius: 
Determinar l’ordenació del polígon amb els següents criteris: 

 
- Consolidar el desenvolupament realitzat i mantenir substancialment l’ordenació del sector. 
- Realitzar la gestió urbanística i executar les obres d’urbanització necessàries per assolir la 

condició de solar dels terrenys.  
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El POUM delimita els següents sectors de desenvolupament mitjançant plans de millora urbana (PMU): 
 
 

PMU-1 “Castell” 
 

 
 

Antecedents i motivació: 
Les NNSS classifiquen com a sòl urbà destinat a usos residencials i sistemes urbanístics terrenys 
situats al centre del nucli de Querol que resten sense urbanitzar ni edificar. 
El POUM preveu un pla de millora urbana dins dels objectius de l’estratègia de creixement moderat 
del PTPCT per al desenvolupament i creixement del nucli així com per a realitzar la gestió urbanística 
mitjançant la reparcel·lació. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat situats al centre del nucli de Querol. 
 
La superfície del sector es de 4.368,05 m2. 
 
Objectius: 
Determinar l’ordenació del sector amb els següents criteris: 
 
- Afavorir la recuperació i millora del nucli com a patrimoni urbanístic, fomentant la residència 

associada a activitats rurals, activitats professionals desconcentrades, segona residència i els 
serveis turístics de qualitat a petita escala. 

- Completar el teixit urbà amb criteris d’integració morfològica i paisatgística. 
- Creació de reserves per a sistemes d’espais lliures i xarxa viària i aparcament. 
- Realitzar la gestió urbanística i executar les obres d’urbanització. 
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PMU-2 “Roman Galimany” 
Suprimit 

 
A requeriment de la Corporació es suprimeix i passen els terrenys a sòl urbà. 
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PMU-3 “Santa Maria” 
 

 
 

Antecedents i motivació: 
Les NNSS classifiquen com a sòl urbà destinat a usos residencials i sistemes urbanístics terrenys 
entre el carrer Santa Maria i el Camí de Montagut de Querol que resten sense urbanitzar ni edificar. 
El POUM preveu un pla de millora urbana dins dels objectius de l’estratègia de creixement moderat 
del PTPCT per al desenvolupament i creixement del nucli així com per a realitzar la gestió urbanística 
mitjançant la reparcel·lació. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat situats entre el carrer Santa Maria i el Camí de 
Montagut del nucli de Querol. 
 
La superfície del sector es de 3.955,10 m2. 
 
Objectius: 
Determinar l’ordenació del sector amb els següents criteris: 
 
- Afavorir la recuperació i millora del nucli com a patrimoni urbanístic, fomentant la residència 

associada a activitats rurals, activitats professionals desconcentrades, segona residència i els 
serveis turístics de qualitat a petita escala. 

- Completar el teixit urbà amb criteris d’integració morfològica i paisatgística. 
- Creació de reserves per a sistemes d’espais lliures, equipaments i xarxa viària i aparcament. 
- Realitzar la gestió urbanística i executar les obres d’urbanització. 
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PMU-4 “Passeig de la Font” 
Suprimit 

 
A requeriment de la Corporació es suprimeix i passen els terrenys a sòl urbà. 
 
 
 
 
PMU-5 “El Camp” 
Suprimit 

 
A requeriment de la Corporació es suprimeix i passen els terrenys a sòl urbà. 
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PMU-6 “Can Llenes” 
 

 
 

Antecedents i motivació: 
Les NNSS classifiquen com a sòl urbà destinat a usos residencials i sistemes urbanístics els terrenys 
corresponents a la urbanització “Can Llenes”  implantada a finals dels anys 60 amb pla parcial aprovat 
en data 27/07/67. 
L’Ajuntament de Querol, per facilitar el desenvolupament urbanístic va autoritzar l’edificació 
d’habitatges de forma simultània amb la urbanització dels terrenys, fet que esdevindria negatiu amb 
l’arribada de la crisi dels 80 quan la reducció de la demanda de parcel·les i la baixada de preus va fer 
aturar les obres d’urbanització. 
Des d’aleshores fins avui els promotors i/o propietaris no han pogut finalitzar la gestió urbanística ni 
les obres d’urbanització. 
El POUM preveu la regularització i millora de la urbanització d’aquest sector a l’empara de la Llei 
3/2009, establint el seu desenvolupament mitjançant la delimitació d’un nou sector més reduït objecte 
de pla de millora urbana. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn parcialment els terrenys de sòl urbà no consolidat de l’anomenada Urbanització Can Llenes, 
implantada a finals dels anys 60. 
 
La superfície del sector es de 972.517,74 m2. 
 
Objectius: 
Regularitzar i millorar la urbanització a l’empara de la Llei 3/2009; revisant l’ordenació del sector, 
minimitzant l’ocupació de sòl, alliberant sòl de l’edificació i urbanització, concentrant les edificacions, 
incorporant nous usos, activitats i tipologies edificatòries que garanteixin models d’implantació 
territorial sostenibles mediambientalment, viables econòmicament i que evitin la segregació social, 
permetent la viabilitat de la gestió urbanística, l’execució de les obres d’urbanització i el posterior 
manteniment per la Corporació a quotes raonables que no hipotequin els pressupostos municipals. 
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PMU-7 “Ranxos de Bonany” 

 

 
 

Antecedents i motivació: 
Les NNSS classifiquen com a sòl urbà destinat a usos residencials i sistemes urbanístics els terrenys 
corresponents a la urbanització “Ranxos de Bonany”  implantada a finals dels anys 60 sense pla 
parcial ni projectes d’urbanització. 
L’Ajuntament de Querol, per facilitar el desenvolupament urbanístic va autoritzar l’edificació 
d’habitatges de forma simultània amb la urbanització dels terrenys, fet que esdevindria negatiu amb 
l’arribada de la crisi dels 80 quan la reducció de la demanda de parcel·les i la baixada de preus va fer 
aturar les obres d’urbanització. 
Des d’aleshores fins avui els promotors i/o propietaris no han pogut finalitzar la gestió urbanística ni 
les obres d’urbanització. 
El POUM preveu la regularització i millora de la urbanització d’aquest sector a l’empara de la Llei 
3/2009, establint el seu desenvolupament mitjançant la delimitació d’un nou sector més reduït objecte 
de pla de millora urbana. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn parcialment els terrenys de sòl urbà no consolidat de l’anomenada Urbanització de Ranxos 
de Bonany, implantada a finals dels anys 60. 
 
La superfície del sector es de 1.066.216,65 m2. 
 
Objectius: 
Regularitzar i millorar la urbanització a l’empara de la Llei 3/2009; revisant l’ordenació del sector, 
minimitzant l’ocupació de sòl, alliberant sòl de l’edificació i urbanització, concentrant les edificacions, 
incorporant nous usos, activitats i tipologies edificatòries que garanteixin models d’implantació 
territorial sostenibles mediambientalment, viables econòmicament i que evitin la segregació social, 
permetent la viabilitat de la gestió urbanística, l’execució de les obres d’urbanització i el posterior 
manteniment per la Corporació a quotes raonables que no hipotequin els pressupostos municipals. 
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PMU-8 “Mas Gassons” 
 

 
 

Antecedents i motivació: 
Les NNSS classifiquen com a sòl urbà destinat a usos residencials i sistemes urbanístics els terrenys 
corresponents a la urbanització “Mas Gassons”  implantada a finals dels anys 70 amb pla parcial 
aprovat i projectes d’urbanització de dates 14/01/81 i 02/07/86 respectivament. 
L’Ajuntament de Querol, per facilitar el desenvolupament urbanístic va autoritzar l’edificació 
d’habitatges de forma simultània amb la urbanització dels terrenys, fet que esdevindria negatiu amb 
l’arribada de la crisi dels 80 quan la reducció de la demanda de parcel·les i la baixada de preus va fer 
aturar les obres d’urbanització. 
Des d’aleshores fins avui la Junta de Compensació no ha pogut finalitzar la gestió urbanística ni les 
obres d’urbanització. 
El POUM preveu la regularització i millora de la urbanització d’aquest sector a l’empara de la Llei 
3/2009, establint el seu desenvolupament mitjançant la delimitació d’un nou sector més reduït objecte 
de pla de millora urbana. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn parcialment els terrenys de sòl urbà no consolidat de l’anomenada Urbanització de Mas 
Gassons, implantada a finals dels anys 70. 
 
La superfície del sector es de 616.447,36 m2. 
 
Objectius: 
Regularitzar i millorar la urbanització a l’empara de la Llei 3/2009; revisant l’ordenació del sector, 
minimitzant l’ocupació de sòl, alliberant sòl de l’edificació i urbanització, concentrant les edificacions, 
incorporant nous usos, activitats i tipologies edificatòries que garanteixin models d’implantació 
territorial sostenibles mediambientalment, viables econòmicament i que evitin la segregació social, 
permetent la viabilitat de la gestió urbanística, l’execució de les obres d’urbanització i el posterior 
manteniment per la Corporació a quotes raonables que no hipotequin els pressupostos municipals. 
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PMU-9 “Mas Bermell” 
Suprimit, passa a PAU-3 
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PMU-10 “L’Era” 
 

 
 
Antecedents i motivació: 
Les NNSS classifiquen com a sòl urbà destinat a usos residencials i sistemes urbanístics terrenys 
situats al nord-oest del nucli de Bonany que resten sense urbanitzar ni edificar. 
El POUM preveu la delimitació d’un pla de millora urbana dins dels objectius de l’estratègia de millora 
i compleció del PTPCT per al desenvolupament i consolidació del nucli així com per realitzar la gestió 
urbanística mitjançant la reparcel·lació. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat situats al nord-oest del nucli de Bonany, entre el vial 
d’accés i el teixit edificat.  
 
La superfície del sector és de 3.509,85 m2. 

 
Objectius: 
Determinar l’ordenació del sector amb els següents criteris: 
 
- Afavorir la recuperació i millora del nucli com a patrimoni urbanístic, fomentant la residència 

associada a activitats rurals, activitats professionals desconcentrades, segona residència i els 
serveis turístics de qualitat a petita escala. 

- Completar el teixit urbà amb criteris d’integració morfològica i paisatgística. 
- Creació de reserves per a sistemes d’espais lliures, equipaments i xarxa viària i aparcament. 
- Realitzar la gestió urbanística i executar les obres d’urbanització. 
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PMU-11 “L’Escola” 
 

 
 

Antecedents i motivació: 
Les NNSS classifiquen com a sòl urbà destinat a usos residencials i sistemes urbanístics terrenys 
situats al sud-est del nucli de Bonany que resten sense urbanitzar ni edificar. 
El POUM preveu la delimitació d’un pla de millora urbana dins dels objectius de l’estratègia de millora 
i compleció del PTPCT per al desenvolupament i consolidació del nucli així com per realitzar la gestió 
urbanística mitjançant la reparcel·lació. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat situats al sud-est del nucli de Bonany.  
 
La superfície del polígon és de 4.356,45 m2. 

 
Objectius: 
Determinar l’ordenació del polígon amb els següents criteris: 
 
- Afavorir la recuperació i millora del nucli com a patrimoni urbanístic, fomentant la residència 

associada a activitats rurals, activitats professionals desconcentrades, segona residència i els 
serveis turístics de qualitat a petita escala. 

- Completar el teixit urbà amb criteris d’integració morfològica i paisatgística. 
- Creació de reserves per a sistemes d’espais lliures i xarxa viària i aparcament. 
- Realitzar la gestió urbanística i executar les obres d’urbanització. 
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7.2.2. Sòl no urbanitzable. 
 
 

Constitueix el sòl no urbanitzable d’aquest POUM els terrenys incompatibles al 
desenvolupament urbà pels valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, 
ambientals, culturals, de risc natural, o per preservar els valors agrícoles, forestal, 
ramaders i de riquesa natural, així com els necessaris per garantir la utilització 
racional del territori i la qualitat de vida d’acord amb el model de desenvolupament 
urbanístic sostenible del POUM. 
 
El sòl que delimita aquest POUM com a no urbanitzable no té la consideració de 
residual respecte del procés d’urbanització i constitueix un patrimoni a preservar per 
la diversitat d’ambients, riquesa biològica i el manteniment del model d’ordenació 
territorial basat en la preservació dels sistemes de vida tradicionals a les àrees 
rurals. 
 
Les determinacions contingudes en aquest POUM, sense perjudici de la seva 
immediata aplicació, podran ser desenvolupades mitjançant plans especials 
urbanístics, d’acord l’article 67 del T.R.L.U.. 
 
El POUM estableix en sòl no urbanitzable les següents determinacions: 

 
Prevenció dels riscos naturals 
- Delimitació d’àmbits de protecció de la xarxa hídrica i de les zones 

inundables amb regulació estricta d’usos i prohibició d’edificacions. 
- Delimitació d’àmbits de protecció hidrogeològica amb la protecció estricta de 

la coberta vegetal en els àmbits de protecció de la xarxa hídrica 
- Delimitació de zones de protecció específica per al risc d’incendi i regulació 

d’usos. 
 

Permeabilització i desfragmentació del territori 
- Conserva l’estructura orgànica del SNU evitant la fragmentació territorial 
- Delimita els passadissos d’hàbitats necessaris per garantir la connectivitat 

entre les grans unitats territorials detectant els punts crítics en relació a la 
permeabilitat ecològica del territori i establint les mesures preventives i de 
millora necessària. 
 

Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural i cultural 
- Delimita en el SNU zones de protecció dels sòls d’interès paisatgístic, 

històric, científic, ambiental o cultural que incloguin les àrees ja protegides 
pel plans de rang superior i en aplicació de legislació sectorial. 

- Ordena detalladament els espais amb presència d’ecosistemes fràgils i/o 
escassos.  

- Inclou catàlegs de béns protegits per tal d’aconseguir la plena efectivitat de 
les mesures urbanístiques de protecció. 

- Estableix les mesures necessàries per evitar usos que són incompatibles 
amb la naturalesa dels béns protegits. 

- Preveu mecanismes per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable que es vulgui 
mantenir amb usos específics 
 

Manteniment i millora de la identitat i la qualitat paisatgística dels ambients rurals 
- Conserva l’estructura territorial, paisatgística i funcional dels espais 

agroforestals. 
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- Protegeix estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió 
ambientalment correcta. 

- Fixa els llindars que han de complir els projectes de construcció pròpies 
d’activitats rústiques.  

- Fixa les condicions per a l’emplaçament d’activitats i equipaments d’interès 
públic en sòls no urbanitzables. 

- Desenvolupar l’aplicació de directrius per a les llicències d’edificació en sòl 
no urbanitzable.  

- Protegeix les construccions de pedra seca (murs, cabanes) així com 
determina les de manteniment i reforma de les pallisses existents. 

- Inclou el catàleg d’edificacions i masies subjectes d’ésser rehabilitades o 
reconstruïdes a habitatge, turisme rural o activitats en el lleure. 

 
 
LLISTAT DE MASIES I CASES RURALS SELECCIONADES AMB EL SEU EMPLAÇAMENT 

 
1. Albereda 
2. Ca l’Anyerigues 
3. Ca l’Esgarip 
4. Can Bages 
5. Cal Baldric 
6. Cal Gori 
7. Mas Gener 
8. Ca l’Estanella 
9. Cal Gomà 
10. Cal Guillem 
11. Cal Perico 
12. Cal Magí Sord 
13. Cal Mandil 
14. Cal Matoses 
15. Cal Pilot (Montagut) 
16. Cal Regalat 
17. Cal Rosic 
18. Cal Cassany 
19. Cal Sebastià 
20. Hostalet del Lladre 
21. La Casa Nova de Bonany 
22. La Casanova 
23. Masia Saburella 
24. Mas d’Usac 
25. La Costa 
26. Cal Conquers 
27. Cal Cateco 
28. Cal Vivó 
29. La Serra 
30. Cal Tòfol 
31. Molí de Cunillera 
32. Mas de la Pava 
33. Mas d’en Bosc 
34. L’Espluga 
35. Els apartaments 
36. El Molinet 
37. La Casa Gran 
38. Cal Cosme 
39. Mas Ventós 
40. Cal Rovira 
41. Cal Bruno 
42. Mas Roig 
43. Cal Carrillo Vell 
44. Mas de l’Aranya 
45. La Collada 
46. La Costa de Baix 
47. La Costa de Dalt 

48. Cal Caselles 
49. La Galcerana 
50. La Rovira Seca 
51. Mas Boixanc 
52. Cases Noves de Formigosa 
53. Mas de les Esplugues 
54. Can Cià de Pinyana 
55. Valldecerves 
56. Mas Garrofet 
57. Casa Nova de Garrofet 
58. La Torrica de Dalt 
59. La Torrica Baixa 
60. Mas Biosca 
61. Casa de la Font 
62. Cal Peret d’Esblada 
63. L’Arborçar 
64. Cal Pons 
65. Cal Castellà 
66. Cal Pardaltes 
67. Cal Carrillo 
68. Cal Peró 
69. Mas Janer 
70. Cal Ton Mestre 
71. Mas Querasó 
72. Cal Fèlix 
73. Cal Ratat 
74. Cal Gat 
75. Mas Cortei 
76. Formigosa Vell 
77. Cal Peret de Valldossera 
78. Cal Pau de la Rasa 
79. L’Abadieta 
80. Les Deveses 
81. Cal Màxim 
82. Casa Canet 
83. Cal Pilot d’Esblada 
84. Mas de la Font 
85. Cal Faió 
86. La Figuera 
87. Hostalet de l’Arengada 
88. Cal Guixó 
89. Casó del Benet 
90. La Torreta 
91. Cal Maçó 
92. Cal Tronc 
93. Cal Requesens 
94. Mas de l’Alzina 

95. Nucli d’Esblada 
96. Cal Tico 
97. El Gassó 
98. Masia de la Cusqueta 
99. Molí del Segarrès 
100. Cal Balinada 
101. Corral de la Cunillera 
102. Cal Camadall 
103. Cal Camadall Nou 
104. Cal Rabató 
105. Les Basses 
106. Masia de l’Esteve 
107. Mas Rosell 
108. Cal Rector 
109. Molí de Querol 
110. Molí de Dalt i de Baix 
111. El Molinot 
112. Molí de Bonany 
113. Mas Benet 
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El POUM classifica els següents tipus de sòl no urbanitzable agrupats en funció del 
seu valor de protecció en dues categories diferents: 
 
a) Protecció territorial: 

- Agrícola de valor (codi 21) 
 

b) Protecció especial: 
- Espais naturals protegits (codi 25) 
 

 
Agrícola de valor (codi 21): 
 
1. Definició: 

Constitueix els sòls que per les seves característiques naturals (morfologia, composició, 
disponibilitat de recursos, posició...) i la seva destinació tradicional a l’explotació agrària han de 
mantenir l’activitat agrícola com a ús principal. 
 
a) Agrícola de secà. (codi 21a). 

Format pels sols que presenten terrenys, de rica litologia i recurs hídric suficient que els fan 
aptes pels conreus tradicionals de fruiters de secà, vinya i olivera i herbacis de secà, camps 
de cereals (gramínies) amb elevat rendiment, sense perjudici que la implantació de 
sistemes de reg eficient per la millora de la productivitat, permeti conreus herbacis i d’horta. 

 
 
2. Objectius: 

El sòl agrícola s’ha de preservar de tota intervenció que, actualment o potencialment, impliqui 
transformació de la seva destinació o naturalesa o lesioni els seus valors específics, 
paisatgístics, ecològics i agrícoles. 
La protecció i el manteniment de la seva actual destinació exigeix prohibir qualsevol altre ús 
contradictori amb la seva finalitat principal i en especial preservar-los dels processos 
d’urbanització. 

 
a) Agrícola de secà. (codi 21a). 

L’objectiu és preservar les explotacions agrícoles i forestals d’aquest tipus i afavorir-ne la 
millora. Amb aquesta finalitat es pretén facilitar la incorporació dels avenços tecnològics en 
la matèria i protegir els elements més destacats constitutius de la seva expressió territorial, 
tant els arquitectònics com els naturals.  
 

 
Espais naturals protegits  (codi 25): 

 
1. Definició: 

Són els terrenys en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu. 
Denominats també de protecció especial, tenen reconeguda territorial o sectorialment la protecció. 
En distingim les següents zones: 

 
a) Sòls d’espais naturals protegits, PEIN i Xarxa Natura 2000 (codi 25a). 

Aquesta categoria correspon als espais considerats d’interès natural pel Decret 328/1992, de 
14 de desembre ple qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) 
publicat al DOGC núm. 1714 de 01/03/1993 i els àmbits inclosos al sistema prelitoral central de 
la proposta catalana de Xarxa Natura 2000 aprovada pel Govern de la Generalitat en data 
05/9/2006 i publicada la DOGC núm. 4735 de data 10/09/2006. 
 

b) Sòls de protecció especial del P.T.P.C.T. i connectors locals (codi 25b) 
Comprèn els terrenys que el P.T.P.C.T determina com a sòls de protecció especial i aquells 
altres que el POUM considera rellevants per al manteniment de la connectivitat territorial i local 
dels espais lliures del municipi. 

  
2. Objectius: 

- Protegir el medi natural, mantenir els connectors biològics al llarg de la xarxa hídrica, 
preservant la biodiversitat dels ecosistemes donant continuïtat als espais naturals. 

 
- Garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais naturals del territori amb els seus 

caràcters i funcions. 
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7.2.3. Sòl urbanitzable. 
 
 

El POUM fa en sòl urbanitzable les següents determinacions: 
 

- L’aportació de sòl urbanitzable fixant les prioritats i les prescripcions per 
urbanitzar-lo, especifica la projecció, les dimensions i les característiques del 
desplegament previsible, i defineix la densitat màxima d’habitatges per 
hectàrea. 

- Ha revisat els sectors de sòl urbanitzable no desenvolupats en el temps de 
vigència del planejament actual, determinar-ne les causes i redefinir-los en 
funció del resultat d’aquesta anàlisi i de les directrius municipals. 

- Ha situat el creixement residencial al voltant del nucli ja consolidat, seguint 
els criteris de sostenibilitat i reducció de mobilitat obligada.  

- Ha definit els nous sectors de sòl urbanitzable que han de permetre el 
desenvolupament residencial del municipi.  

 
Es classifiquen com a sòl urbanitzable delimitat els terrenys classificats com a 
urbanitzables, la urbanització i el desenvolupament dels quals es considera 
preferent i no preveu cap sector de sòl urbanitzable no delimitat. 
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El POUM determina els sectors urbanitzables següents: 
 

PPU- 1  “Ca l’Isidret” 
 

 
 
Antecedents i motivació: 
Les NNSS classifiquen com a sòl urbanitzable delimitat destinat globalment a usos residencials 
terrenys situats a l’oest del nucli de Querol que no s’han desenvolupat. 
El POUM preveu la delimitació d’un nou sector més petit objecte de pla parcial dins dels objectius de 
l’estratègia de creixement moderat del PTPCT per al desenvolupament i consolidació del nucli així 
com per a realitzar la gestió urbanística mitjançant la reparcel·lació. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn els terrenys de sòl urbanitzable delimitat situats al nord-oest del nucli de Querol recolzats 
sobre la carretera d’Igualada C-37. 
 
La superfície total del sector es de 6.617,38 m2. 
 
Objectius: 
- Potenciar el creixement del nucli, fomentant els usos terciaris i les activitats turístiques de 

valorització del medi rural. 
- Creació de reserves per a sistemes urbanístics. 
- Realitzar la gestió urbanística i executar les obres d’urbanització. 
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PPU- 2  “Cal Cunillera” 
Suprimit 
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PPU- 3  “Camí Formigosa” 

 
 

Antecedents i motivació: 
En desenvolupament de les NNSS de planejament del municipi la CPU de Tarragona va aprovar 
definitivament el planejament del sector “Mas Bermell” i projectes d’urbanització en dates 30/09/78 i 
28/05/80 respectivament. 
L’Ajuntament de Querol, per facilitar el desenvolupament urbanístic va autoritzar l’edificació 
d’habitatges de forma simultània amb la urbanització dels terrenys, fet que esdevindria negatiu amb 
l’arribada de la crisi dels 80 quan la reducció de la demanda de parcel·les i la baixada de preus va fer 
aturar les obres d’urbanització. 
Posteriorment i per incompliment de les obligacions pròpies inherents al desenvolupament urbanístic 
l’Honorable Conseller de PTOP va resoldre en data 31/08/89 dividir en tres sectors A, B i C, l’àmbit 
inicial de la urbanització de forma que; el sector A mantenia l’executivitat del pla parcial, el sector B 
restava suspès fins que no s’acredités la recepció provisional de les obres d’urbanització del sector A i 
el sector C restava reduït de l’àmbit del pla parcial. 
Des d’aleshores fins avui, el sector A no ha aconseguit finalitzar les obres d’urbanització ni finalitzar la 
gestió urbanística, fet que ha comportat la limitació al possible però difícilment probable 
desenvolupament del sector B. 
El POUM preveu la regularització i millora de la urbanització d’aquest antic sector B a l’empara de la 
Llei 3/2009, possibilitant el seu desenvolupament mitjançant la delimitació de 4 nous sectors més 
petits objecte de pla parcial, dels quals aquest és un 
 
Descripció i localització: 
Comprèn parcialment terrenys de sòl urbanitzable delimitat de l’anomenat sector “B” de la 
Urbanització “Mas Bermell”, implantada a finals dels anys 70. 
La superfície del sector es de 105.197,36 m2. 
 
Objectius: 
Regularitzar i millorar la urbanització a l’empara de la Llei 3/2009; revisant l’ordenació del sector, 
minimitzant l’ocupació de sòl, alliberant sòl de l’edificació i urbanització, concentrant les edificacions, 
incorporant nous usos, activitats i tipologies edificatòries que garanteixin models d’implantació 
territorial sostenibles mediambientalment, viables econòmicament i que evitin la segregació social, 
permetent la viabilitat de la gestió urbanística, l’execució de les obres d’urbanització i el posterior 
manteniment per la Corporació a quotes raonables que no hipotequin els pressupostos municipals. 



                                 
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
VOLUM III: Document de referència per a l’aprovació provisional 

 

DOCUMENT 1: MEMORIA 196 
 

PPU- 4  “Camí de la Costa” 

 
Antecedents i motivació: 
En desenvolupament de les NNSS de planejament del municipi la CPU de Tarragona va aprovar 
definitivament el planejament del sector “Mas Bermell” i projectes d’urbanització en dates 30/09/78 i 
28/05/80 respectivament. 
L’Ajuntament de Querol, per facilitar el desenvolupament urbanístic va autoritzar l’edificació 
d’habitatges de forma simultània amb la urbanització dels terrenys, fet que esdevindria negatiu amb 
l’arribada de la crisi dels 80 quan la reducció de la demanda de parcel·les i la baixada de preus va fer 
aturar les obres d’urbanització. 
Posteriorment i per incompliment de les obligacions pròpies inherents al desenvolupament urbanístic 
l’Honorable Conseller de PTOP va resoldre en data 31/08/89 dividir en tres sectors A, B i C, l’àmbit 
inicial de la urbanització de forma que; el sector A mantenia l’executivitat del pla parcial, el sector B 
restava suspès fins que no s’acredités la recepció provisional de les obres d’urbanització del sector A i 
el sector C restava reduït de l’àmbit del pla parcial. 
Des d’aleshores fins avui, el sector A no ha aconseguit finalitzar les obres d’urbanització ni finalitzar la 
gestió urbanística, fet que ha comportat la limitació al possible però difícilment probable 
desenvolupament del sector B. 
El POUM preveu la regularització i millora de la urbanització d’aquest antic sector B a l’empara de la 
Llei 3/2009, possibilitant el seu desenvolupament mitjançant la delimitació de 4 nous sectors més 
petits objecte de pla parcial, dels quals aquest és un. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn parcialment terrenys de sòl urbanitzable delimitat de l’anomenat sector “B” de la 
Urbanització “Mas Bermell”, implantada a finals dels anys 70. 
La superfície del sector es de 57.096,58 m2. 
 
Objectius: 
Regularitzar i millorar la urbanització a l’empara de la Llei 3/2009; revisant l’ordenació del sector, 
minimitzant l’ocupació de sòl, alliberant sòl de l’edificació i urbanització, concentrant les edificacions, 
incorporant nous usos, activitats i tipologies edificatòries que garanteixin models d’implantació 
territorial sostenibles mediambientalment, viables econòmicament i que evitin la segregació social, 
permetent la viabilitat de la gestió urbanística, l’execució de les obres d’urbanització i el posterior 
manteniment per la Corporació a quotes raonables que no hipotequin els pressupostos municipals. 
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PPU- 5  “Mas Gener” 

 
 
Antecedents i motivació: 
En desenvolupament de les NNSS de planejament del municipi la CPU de Tarragona va aprovar 
definitivament el planejament del sector “Mas Bermell” i projectes d’urbanització en dates 30/09/78 i 
28/05/80 respectivament. 
L’Ajuntament de Querol, per facilitar el desenvolupament urbanístic va autoritzar l’edificació 
d’habitatges de forma simultània amb la urbanització dels terrenys, fet que esdevindria negatiu amb 
l’arribada de la crisi dels 80 quan la reducció de la demanda de parcel·les i la baixada de preus va fer 
aturar les obres d’urbanització. 
Posteriorment i per incompliment de les obligacions pròpies inherents al desenvolupament urbanístic 
l’Honorable Conseller de PTOP va resoldre en data 31/08/89 dividir en tres sectors A, B i C, l’àmbit 
inicial de la urbanització de forma que; el sector A mantenia l’executivitat del pla parcial, el sector B 
restava suspès fins que no s’acredités la recepció provisional de les obres d’urbanització del sector A i 
el sector C restava reduït de l’àmbit del pla parcial. 
Des d’aleshores fins avui, el sector A no ha aconseguit finalitzar les obres d’urbanització ni finalitzar la 
gestió urbanística, fet que ha comportat la limitació al possible però difícilment probable 
desenvolupament del sector B. 
El POUM preveu  la regularització i millora de la urbanització d’aquest antic sector B a l’empara de la 
Llei 3/2009, possibilitant el seu desenvolupament mitjançant la delimitació de 4 nous sectors més 
petits objecte de pla parcial, dels quals aquest és un. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn parcialment terrenys de sòl urbanitzable delimitat de l’anomenat sector “B” de la 
Urbanització “Mas Bermell”, implantada a finals dels anys 70. 
La superfície del sector es de 353.103,37 m2. 
 
Objectius: 
Regularitzar i millorar la urbanització a l’empara de la Llei 3/2009; revisant l’ordenació del sector, 
minimitzant l’ocupació de sòl, alliberant sòl de l’edificació i urbanització, concentrant les edificacions, 
incorporant nous usos, activitats i tipologies edificatòries que garanteixin models d’implantació 
territorial sostenibles mediambientalment, viables econòmicament i que evitin la segregació social, 
permetent la viabilitat de la gestió urbanística, l’execució de les obres d’urbanització i el posterior 
manteniment per la Corporació a quotes raonables que no hipotequin els pressupostos municipals. 
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PPU- 6  “Coll de la Rimbalda” 

 
 

Antecedents i motivació: 
En desenvolupament de les NNSS de planejament del municipi la CPU de Tarragona va aprovar 
definitivament el planejament del sector “Mas Bermell” i projectes d’urbanització en dates 30/09/78 i 
28/05/80 respectivament. 
L’Ajuntament de Querol, per facilitar el desenvolupament urbanístic va autoritzar l’edificació 
d’habitatges de forma simultània amb la urbanització dels terrenys, fet que esdevindria negatiu amb 
l’arribada de la crisi dels 80 quan la reducció de la demanda de parcel·les i la baixada de preus va fer 
aturar les obres d’urbanització. 
Posteriorment i per incompliment de les obligacions pròpies inherents al desenvolupament urbanístic 
l’Honorable Conseller de PTOP va resoldre en data 31/08/89 dividir en tres sectors A, B i C, l’àmbit 
inicial de la urbanització de forma que; el sector A mantenia l’executivitat del pla parcial, el sector B 
restava suspès fins que no s’acredités la recepció provisional de les obres d’urbanització del sector A i 
el sector C restava reduït de l’àmbit del pla parcial. 
Des d’aleshores fins avui, el sector A no ha aconseguit finalitzar les obres d’urbanització ni finalitzar la 
gestió urbanística, fet que ha comportat la limitació al possible però difícilment probable 
desenvolupament del sector B. 
El POUM preveu facilitar la regularització i millora de la urbanització d’aquest antic sector B a 
l’empara de la Llei 3/2009, possibilitant el seu desenvolupament mitjançant la delimitació de 4 nous 
sectors més petits objecte de pla parcial. 
 
Descripció i localització: 
Comprèn parcialment terrenys de sòl urbanitzable delimitat de l’anomenat sector “B” de la 
Urbanització “Mas Bermell”, implantada a finals dels anys 70. 
La superfície del sector es de 180.333,55 m2. 
 
Objectius: 
Regularitzar i millorar la urbanització a l’empara de la Llei 3/2009; revisant l’ordenació del sector, 
minimitzant l’ocupació de sòl, alliberant sòl de l’edificació i urbanització, concentrant les edificacions, 
incorporant nous usos, activitats i tipologies edificatòries que garanteixin models d’implantació 
territorial sostenibles mediambientalment, viables econòmicament i que evitin la segregació social, 
permetent la viabilitat de la gestió urbanística, l’execució de les obres d’urbanització i el posterior 
manteniment per la Corporació a quotes raonables que no hipotequin els pressupostos municipals. 
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7.2.4. Quadre resum dels àmbits de desenvolupament. 
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7.3. Justificació de conformitat amb les determinacions del PTPCT. 
 
 

El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (P.T.P.C.T.) estableix a l’article 
1.16.3 que els plans urbanístics municipals que s’aprovin amb posterioritat a 
l’entrada en vigor del P.T.P.C.T. han de contenir dins de la Memòria un apartat 
explicatiu de la conformitat de les propostes del POUM amb les determinacions 
del P.T.P.C.T.. 

 
 
 
7.3.1. Els sistema d’espais oberts. 
 
 
7.3.1.1. Les estratègies del sòl. Delimitacions. 
 

El P.T.P.C.T determina tres categories d’espais oberts, sòls de protecció especial, territorial i 
preventiva. 
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El POUM respecta la zonificació establerta pel P.T.P.C.T. amb les precisions i ajustos adients propis 
d’un major grau de definició per l’escala del document i d’acord amb les determinacions que aquest 
estableix per a aquestes categories. 
 
Així el POUM determina dues categories bàsiques; sòls de protecció especial i territorial i delimita dins 
de cada categoria els diferents tipus de sòl (zones i subzones) en funció de la seva qualificació 
urbanística. 
 
Els terrenys de les categories corresponents als sòls de protecció especial del POUM coincideix amb 
les del P.T.P.C.T..   
 
Així mateix, el POUM incorpora dins de la categoria de sòls de protecció especial i territorial, terrenys 
provinents de teixits especialitzats residencials de baixa densitat provinents de l’aplicació de 
l’estratègia de reducció–extinció que determina, en concordança a l’estratègia específica dels articles 
2.2.1 i 3.12 de les Normes d’ordenació territorial del P.T.P.C.T.. 

 
 
 
7.3.1.2. Quantificació de les delimitacions. 
 
 

A continuació es detalla en la següent taula comparativa les superfícies de sòl i percentatges de les 
delimitacions del P.T.P.C.T. i el POUM.  
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7.3.1.3. Règim d’usos i edificacions. 
 
 

El POUM estableix el règim de drets dels propietaris a l’article 119 i fa remissió explícita al compliment 
de les determinacions del Títol VI: Paisatge de les Normes del P.T.P.C.T.. 
 
El POUM estableix de forma general el règim d’usos, activitats, construccions i instal·lacions 
permeses en sòl no urbanitzable a l’article 120, on es fa remissió explícita al compliment de l’article 
2.5 de les Normes del P.T.P.C.T., i excepcionalment la relació d’usos, construccions i instal·lacions 
permeses al 121. 
 
Les construccions i instal·lacions pròpies de l’activitat agrícola, ramadera i forestal resten regulades a 
l’article 122, on al punt 3 de l’apartat h es fa remissió explícita al compliment dels articles 6.3, 6.5 i 6.6 
del Títol IV: Paisatge de les Normes del P.T.P.C.T.. 
 
Les actuacions específiques d’interès públic consistents en elements aïllats resten regulats de forma 
general a l’article 127 del POUM on al punt 4 es fa la remissió al compliment de l’article 6.3 del 
P.T.P.C.T.. 
 
Pel que fa a les condicions d’edificació en les diferents categories de sòl el POUM estableix: 
 
- Per als sòls de protecció territorial, remissió dins de l’apartat 4 de l’article 132 al compliment de 

l’apartat 3a de l’article 2.9 del P.T.P.C.T.. 
- Per als sòls de protecció especial, remissió dins de l’apartat de l’article 134 al compliment de 

l’article 2.7 del P.T.P.C.T.. 
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7.3.2. El sistema d’assentaments. 
 

El P.T.P.C.T. assenyala als plànols d’ordenació les estratègies de 
desenvolupament per a cadascun dels nuclis històrics i les seves extensions en 
funció de la entitat, les característiques, l’accessibilitat i la disponibilitat de sòl 
físicament apte per a un creixement per extensió. Així mateix també estableixen 
determinacions específiques en estratègies per a les àrees especialitzades. 
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7.3.2.1. Estratègies per al nucli històric i les seves extensions. 
 
 

El P.T.P.C.T. assigna al nucli històric de Querol i les seves extensions l’estratègia de 
desenvolupament de creixement moderat (art. 3.7) essent per tant l’extensió urbana admissible que el 
POUM pot proposar la resultant de l’aplicació de l’expressió alfanumèrica següent: 
 
E = (30/100) x A x f          f = (18 + A-0,005 x A2) / A+5 
 
Essent: 
 
E: superfície de l’extensió urbana admissible. 
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent. 
f: factor de correcció per municipis petit. 
 
La superfície de l’àrea urbana existent s’ha de determinar comptabilitzant tots els sòls urbans 
consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del P.T.P.C.T., corresponents a trames 
urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge, incloent-li tota la 
superfície viària, de zones verdes i equipaments integrats o associats a aquestes trames, que formen 
part dels àmbits dels nuclis històrics i les seves extensions assenyalats en els plànols d’ordenació. En 
el cas de trames destinades a activitat econòmica consolidades i urbanitzades, es pot considerar que 
una proporció d’aquestes també pot formar part de l’àrea urbana existent, amb les condicions 
següents: 
 
- No pot incrementar en més del 60% l’àrea urbana residencial o mixt. 
- Solament es pot comptabilitzar el sòl d’activitat econòmica situat dins d’una franja al voltant 

d’aquesta mateixa àrea urbana, d’una amplada igual a la meitat del màxim diàmetre d’aquesta 
 
Així mateix, el P.T.P.C.T. estableix per als nuclis històrics de Bonany i Esblada l’estratègia de 
desenvolupament de millora urbana i compleció destinada als petits nuclis que no tenen capacitat per 
a estructurar extensions urbanes. 
 
El POUM respecta l’estratègia amb el manteniment del nucli consolidat de Bonany preveient dos 
polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat per obtenir cessions de sistemes i garantir la 
compleció i regularització del nucli. 
 
Pel que fa al nucli històric d’Esblada, el POUM preveu la seva classificació com a sòl no urbanitzable 
de protecció especial, per entendre que és el més idoni per a la consecució dels objectius urbanístics 
que preveu.  
 
 

 
7.3.2.2. Càlcul de l’extensió de l’àrea urbana admissible. 

 
 
La superfície de càlcul de l’àrea urbana existent (A) està formada per la totalitat de la superfície  de 
sòl urbà consolidat considerada com a “nucli històric i les seves extensions” en els plànols d’ordenació 
del P.T.P.C.T (35.184,84Ha) més una part (fins a arribar al 60%de la superfície anterior) dels teixits 
d’activitat econòmica pròxims al nucli que compleixen les condicions assenyalades en el punt 3 de 
l’article 3.7, (en aquest cas 0,00Ha). 
 
Per tant: 
 
E=(30/100) x 35.184,84 x 2,5188 = 2,66Ha. 

 
 
 
7.3.2.3. La proposta de creixement del POUM. 
 
 

El POUM determina els següents àmbits de desenvolupament: 
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Com es pot comprovar la superfície prevista pel POUM per al desenvolupament del nucli de Querol 
(1,49Ha) és inferior a la determinada pel P.T.P.C.T. (2,66Ha). Així també s’han delimitat dos plans de 
millora urbana PMU-10 “L’Era” i PMU-11”L’Escola” amb una superfície de 0,78Ha al nucli de Bonany 
dins de l’anomenat  nucli històric i les seves extensions del P.T.P.C.T.   
Ambdós creixements es considera que encaixen perfectament amb els criteris del P.T.P.C.T. 
 
 
 

7.3.2.4. Estratègies per a les àrees especialitzades. 
 
 

El P.T.P.C.T. determina estratègies específiques de reducció o extinció per a les àrees 
especialitzades de l’Arboçar, Can Llenes, Ranxos de Bonany, Mas Gassons i Mas Bermell. 
 
Tal i com s’ha anat explicant en apartats anteriors el POUM extingeix el sector de l’Arboçar i redueix 
substancialment els de Can Llenes, Ranxos de Bonany, Mas Gassons i Mas Bermell respectant 
l’esmentada estratègia. 

 
 
 
7.3.3. El sistema d’infraestructures de mobilitat. 
 
 

El PTPCT no fa cap determinació al respecte d’aquest tipus de sistema. 
 
El POUM respecta les determinacions. 
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7.4. El potencial del POUM. 
 
 
 
 
7.4.1. Programació i previsions de desenvolupament. 

 
 
 

7.4.1.1. Programació. 
 
 

Es preveu com a hipòtesi que el POUM es tramitarà durant el decurs dels anys 2009-2011 i entrarà 
en vigor a mitjans de 2012. 
 
Es fan les projeccions cap a l’horitzó del 2026 per tant es preveuen tres quinquennis: 2012-2016, 
2017-2021 i 2022-2026. 

 
 
 
7.4.1.2. La previsió de creixement. 
 
 

S’estima que l’índex mig de creixement per als propers anys sigui de 1,20% per sota de les previsions 
del P.T.P.C.T. per a la comarca d’acord al caràcter rural del municipi i a la justificació realitzada a la 
Memòria Social. 
 
Aplicant aquest índex als habitants avui existents obtenim: 
 
 
Població any 2010                          índex mig                         Població any 2026 
 
536 habitants ------------------------  >1,20% ------------------------ > 649 habitants (+ 113 habitants) 
 
 
 

7.4.1.3. La hipòtesi de desenvolupament. 
 

 
El POUM proposa reduir el potencial màxim d’habitatges de les NNSS (26.244 habitatges) a un total 
de 2.098 habitatges dels quals ja es troben edificats en sectors que el POUM delimita com a sòl urbà 
no consolidat (598 habitatges), per tant el potencial de desenvolupament és de 1.500 habitatges. Si 
preveiem que es desenvoluparan aproximadament un 50%, es a dir 750 habitatges, i que d’aquest 
s’ocupen el 20%, podem convenir que a l’horitzó del 2026 tindrem un creixement de 150 habitatges 
principals que amb una ràtio de 2,3 habitants/habitatge admeten un creixement de 345 habitants 
suficients per al creixement previst.  
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7.4.2. Quadres numèrics de síntesi de dades 
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8. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
 

1. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
2. L’ESTUDI DE MOBILITAT 
3. L’ESTUDI D’INUNDABILITAT 

 
 S’acompanyen en document independent. 
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