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1. PRESENTACIÓ 
 
 
 
1.1. Antecedents. 
 
 

En data 20/12/2008 es va aprovar, en sessió plenària, el Programa de 
Participació Ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Querol 
(POUM). 
 
En compliment de la normativa vigent i del programa de participació ciutadana, 
s’han format dos comissions, ciutadana i municipal: 
 
- Comissió municipal:  
 

Integrada per mínim d’un representant de cada formació política, l’equip 
redactor i el secretari. 

 
- Comissió ciutadana: 
 

 Integrada per un representant dels següents col·lectius: 
 

 Associació veïns nucli de Querol 
 Associació veïns Bonany 
 Associació propietaris Ranxos de Bonany 
 Associació propietaris Can Llenes 
 Junta de Compensació de Mas Bermell 
 Associació de propietaris de Mas Bermell 
 Junta de Compensació de Mas Gassons 
 Associació de propietaris de l’Arboçar 
 Pagesos 
 Propietat majoritària de Can Llenas 
 Propietat majoritària de L’Arboçar 
 Mas Bermell, S.L. 
 Plataforma “Salvem Querol” 
 Zona “B” de Mas Bermell 
 Zona “C” de Mas Bermell 
 Zona d’Esblada 
 Zona de Valldossera 
 Altres interessats 
 L’equip redactor i el secretari de la Corporació. 

 
S’han elaborat i exposat al públic a càrrec de l’equip redactor per al seu 
coneixement i debat els següents documents que ara relacionem i incorporem en 
aquest document. 
 
- En data 21 de febrer de 2009 es va fer exposició a l’Ajuntament de Querol 

de: 
“Presentació del procés d’elaboració del POUM” 
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- Estudi d’opinió.(qüestionari per avaluar el grau de satisfacció amb el municipi 
de Querol). 

 
- En data 4 de juliol de 2009 es va fer exposició a l’Ajuntament de Querol de: 

“Presentació del Procés i Fòrum de debat sobre la Diagnosi, Criteris Bàsics i 
Propostes Preliminars” 
 

- Qüestionari presentació-fòrum POUM Querol-Juliol 2009, per avaluar el grau 
de consens amb les propostes preliminars de l’Avanç 

 
- En data 26 de novembre de 2011 es va fer a l’Ajuntament de Querol la 

“Presentació del Resultat de la `participació ciutadana de l’Avanç del POUM” 
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1.2. Presentació del procés d’elaboració del POUM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA. ANNEX 1tris. La participació ciutadana.              6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ajuntament de Querol

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS 
D’ELABORACIÓ DEL POUM

Querol
21 de febrer de 2009

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Ajuntament de Querol

Índex:
La participació ciutadana..
El POUM
Documents.
Tramitació.

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Ajuntament de Querol

1. La participació ciutadana:

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Ajuntament de Querol

D’ON SURT AIXÒ DE LA 
PARTICIPACIÓ?

La LLEI D’URBANISME DE 2002 imposa la 
obligació de GARANTIR I INCENTIVAR LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA en el procés 
de revisió i definició dels Plans 
urbanístics

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Ajuntament de Querol

QUINS OBJECTIUS TÉ LA 
PARTICIPACIÓ?

•Fomentar i recollir la REFLEXIÓ, EL DEBAT I EL 
CONSENS entre els ciutadans sobre el 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC (tant a nivell de 
PROBLEMÀTIQUES urbanístiques del municipi com 
d’ACTUACIONS I SOLUCIONS de futur possibles).

•Tot i no ser vinculant, la participació és una 
oportunitat per IMPLICAR els ciutadans en la 
definició de les polítiques urbanístiques, fent arribar 
a través d’un canal adequat les seves opinions i 
propostes a l’equip redactor del POUM 

• Pensar sobre el planejament urbanístic del municipi 
en clau GLOBAL i de FUTUR, deixant les qüestions 
particulars o concretes per al període d’Al.legacions. 
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Ajuntament de Querol

QUIN HA DE SER EL 
RESULTAT FINAL?

Un nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal amb el màxim consens i 
complicitat possibles de la ciutadania 
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Ajuntament de Querol

2. El POUM:

POUM
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Ajuntament de Querol

Què és el POUM?
Definició: 
Instrument de planejament urbanístic que permetrà 
afrontar els reptes de futur del municipi.
Objectius:
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans:

- Ordenant el territori
- Protegint el medi i el patrimoni
- Promovent el desenvolupament econòmic
- Facilitant la cohesió social
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Ajuntament de Querol

Què fa el POUM?
Classifica el territori en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
Estableix les normes i ordenances per a cada classe de sòl.
Determina el desenvolupament social, econòmic i urbanístic. 
Incorpora les previsions de recursos i infraestructures.
Fixa els sistemes d’espais lliures i d’equipaments.
Estableix les condicions per garantir la mobilitat.
Fixa els àmbits i condicions de rehabilitació, reurbanització i de creixement del 
municipi.
Determina el patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural a protegir.
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Ajuntament de Querol

3. Documents:

POUM
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Ajuntament de Querol

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, les infraestructures i el marc jurídic i de planejament del 
municipi.
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Ajuntament de Querol

Memòria Justificativa: on s’exposen els criteris i objectius proposats com a model 
d’ordenació territorial al municipi 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: Programa de Participació Ciutadana que l’Ajuntament ha aplicat en el 
procés de formulació.
Estudis de mobilitat, estudis d’inundabilitat, estudi de serveis i infraestructures.

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Ajuntament de Querol

Els Plànols:
Plànols d’Informació: que recullen de forma gràfica la informació més rellevant del 
territori; situació, topografia, altimetria, orografia, els usos existents, el 
planejament vigent, les infraestructures, les edificacions, àrees de risc, 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.
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Ajuntament de Querol

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.
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Ajuntament de Querol

El Catàleg:

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

L’Agenda i avaluació econòmica i 
financera:
Estableixen de forma indicativa un 
calendari per la consecució de les 
actuacions a desenvolupar previstes al 
POUM, avaluen el cost de l’execució, i 
determina el caràcter públic o privat de 
les inversions avaluant la viabilitat 
financera.
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Ajuntament de Querol

Memòria Social:

Realitza una anàlisi dels aspectes socials i econòmics del municipi,  quantifica 
necessitats i localització de sòl residencial i habitatge, conté la definició dels 
objectius de creació d’habitatge protegit o assequible justificant les reserves que 
el POUM preveu.
Incorpora les previsions d’habitatge dotacional i d’equipaments comunitaris.
Avalua l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en funció del gènere així
com dels col·lectius socials de risc.
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Ajuntament de Querol

Informe Ambiental:
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.
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Ajuntament de Querol

4. Tramitació:
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Ajuntament de Querol
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Ajuntament de Querol
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Ajuntament de Querol
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1.3. Qüestionari de l’Estudi d’opinió. 
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ESTUDI D’OPINIÓ 
Aquest qüestionari està dirigit a tots aquells ciutadans empadronats al municipi de Querol per 
poder recollir la seva opinió sobre diversos aspectes del municipi per tal de poder millorar les 
actuacions municipals i adequar al màxim el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que 
s’està elaborant a les necessitats de la seva població. Aquesta consulta és totalment anònima i 
només li prendrà uns breus minuts. Moltes Gràcies. 
 
 
PERCEPCIONS GENERALS: 
 
En termes generals, vostè considera que 
a Querol s’hi viu? 
Molt Bé   Malament  
Bé   Molt Malament  
Bé i Malament  NS / NC  
 
I en general , respecte a altres pobles de 
l’entorn de similar grandària? 
Molt Millor  Pitjor   
Millor   Molt Pitjor  
Igual   NS / NC  
 
I en relació a fa 4 anys, creu que a 
Querol s’hi viu? 
Molt Millor  Pitjor   
Millor   Molt Pitjor  
Igual   NS / NC  
 
Quins són, segons vostè, els tres 
principals PROBLEMES O MANCANCES 
que té Querol actualment? 

1. ............................................................ 
2. ............................................................ 
3. ............................................................ 
4. CAP PROBLEMA / MANCANÇA  
5. NS / NC     

 
 
VALORACIONS: 
 

5. Molt Bé 2. Malament  
4. Bé 1. Molt Malament 
3. Bé i Malament 0. Ns/NC 
 

Com creu que està Querol respecte: 
 
EQUIPAMENTS:  5  4  3  2  1  0 

1. Educatius   
2. Sanitaris   
3. Esportius   
4. Culturals   

 
INFRAESTRUCTURES: 5  4  3  2  1  0 

1. Aparcaments  

2. Enllumenat  
3. Paviment carrers  
4. Parcs i jardins  

 
SERVEIS:   5  4  3  2  1  0 

1. Neteja carrers  
2. Comerç   
3. Ass. Sanitària  
4. Recollida brossa  
5. Trànsit   
6. Transport públic  
 

ACTIVITATS:   5  4  3  2  1  0 
1. Culturals   
2. de Lleure   
3. Esportives   
 

TEMES SOCIALS:  5  4  3  2  1  0 
1. Seguretat   
2. Integració   
3. Accés habitatge  

MEDI AMBIENT:  5  4  3  2  1  0 
1. Entorn natural  
2. Contaminació  
3. Soroll   
4. Qualitat aigua  
5. Producció residus  
 

 
CONSCIENCIACIÓ CUITADANA I MEDI 
AMBIENT: 
 

1. Si 3. A vegades  
2. No 4. NS /NC 

  
Concretament, vostè a casa seva 
habitualment...? 

                1  2  3  4   
1. fan recollida selectiva  

de la brossa                
2. tenen algun sistema  

d’estalvi d’aigua                
3. tenen algun sistema  

d’estalvi d’energia                
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Quins pensa que són els principals 
problemes ambientals  de Querol? 

1. ............................................................ 
2. ............................................................ 
3. ............................................................ 
4. CAP PROBLEMA / MANCANÇA  
5. NS / NC     

 
 
CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE ELS 
CIUTADANS I L’AJUNTAMENT: 
 
Se sent suficientment INFORMAT sobre 
les actuacions que du a terme el seu 
Ajuntament? 
Si      No           NC  
 
A través de quins canals d’informació 
s’assabenta vostè del que fa el seu 
Ajuntament? 

1. del Butlletí Municipal   
2. parla amb l’alcalde o regidors  
3. ho parla amb la gent   
4. a les Oficines Municipals   
5. premsa comarcal    
6. A altres     
7. NS / NC     

 
 
POUM: 
 
En general, com pensa que hauria de ser 
el creixement urbanístic futur del 
municipi? 

1. ............................................................ 
................................................................... 
................................................................... 
2. No hauria de créixer més 

urbanísticament    
3. NS / NC     

 
I en relació al creixement demogràfic, 
com pensa que hauria de ser? 

1. ............................................................ 
................................................................... 
................................................................... 
2. No hauria de créixer més 

demogràficament    
3. NS / NC     

  
Quins tipus d’habitatges creu que 
s’haurien de construir a partir d’ara? 

1. Blocs de pisos    
2. Blocs de pisos màx. 3 pisos  
3. Pisos de protecció oficial   
4. Cases adossades    
5. Xalets aïllats    

6. Altres     
7. No s’haurien de fer més   
8. NS / NC     
 

Creu  que hi ha suficients zones verdes? 
Si      No           NC  
 
Creu que hi ha suficients equipaments? 
Si      No           NC  
 
Creu que es necessiten zones d’activitat 
comercial i lúdiques al municipi? 
Si      No           NC  
 
Creu que es necessiten zones 
industrials al municipi? 
Si      No           NC  
 
Creu que el seu municipi té actualment 
algun d’aquests problemes de mobilitat? 

1. Manca transport interurbà   
2. Excés de trànsit    
3. Excés de velocitat al centre  
4. Carreteres en mal estat   
5. Camins en mal estat   
6. Manca de senyalització   
7. Altres     

Quins?................................................ 
8. No té Cap problema de mobilitat  
9. NS / NC     
 

I finalment, quina creu que seria 
l’actuació més important i urgent que 
caldria fer en el seu municipi a nivell 
urbanístic? 

1. ............................................................ 
............................................................. 
............................................................. 

2. No cal fer CAP actuació   
3. NS / NC     

 
INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ: 
 

4. Molt  1. Gens  
3. Bastant 0. Ns/NC 
2. Poc  

 
En quina mesura se sent vostè de 
Querol? 
Molt          Poc    
Bastant          Gens  
NS / NC  
 
En quina mesura se sent vostè integrat 
en el seu municipi? 
Molt          Poc    
Bastant          Gens  
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NS / NC  
 
En quina mesura pensa vostè que els 
ciutadans poden participar en les 
decisions que es prenen sobre el 
municipi? 
Molt          Poc    
Bastant          Gens  
NS / NC  
 
En quin grau pensa vostè que els veïns 
de Querol participa en ...? 

4  3  2  1  0   
1. Activitats culturals i d’oci     
2. Decisions del municipi        
3. Defensa del medi ambient  

    
Estaria vostè interessat en assistir a les 
activitats de participació que es realitzin 
per al POUM? 
Sí, segur      Probablement no    
Segur que no     Probablement sí  
Depèn       NS / NC   
 
De què depèn? 
......................................................................
...................................................................... 
 
 
DADES PERSONALS: 
 
Sexe:  Home     Dona     Edat:............. 
 
Està empadronat a Querol? 
Si      No            
 
Quins estudis té vostè acabats? 

1. Sense estudis     
2. Estudis primaris (primària, EGB)  

3. Estudis secundaris (ESO, FP1)  
4. Estudis posteriors no universitaris  
5. Estudis universitaris   
6. NC     
 

En quina situació laboral es troba vostè 
en l’actualitat? 

1. Ocupat     
2. Aturat     
3. Estudiant     
4. Mestressa de casa   
5. Jubilat /Pensionista   
6. NS /NC     
 

En quin o quins sectors treballa o ha  
treballat? 

1. Agricultura    
2. Indústria     
3. Construcció    
4. Comerç     
5. Serveis     
6. Administració pública   
7. NC     
 

On treballa o estudia? 
1. A Querol     
2. A un altre poble de la comarca  
3. A comarques veïnes   
4. A Barcelona    
5. A altres municipis    

Quins?................................................ 
6. NC     
 

Quants anys fa que viu al municipi? 
1. Anys que fa que hi viu........................ 
2. Des de sempre / hi vaig néixer  
3. NC     

 

 
 
 
 
 

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 



 



 
 

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

 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA. ANNEX 1tris. La participació ciutadana.              9 

1.4. Presentació del procés i fòrum de debat sobre la diagnosi, 
critèris bàsics i propostes preliminars. 
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PRESENTACIÓ DEL PROCÉS I FÒRUM DE 
DEBAT SOBRE LA DIAGNOSI, CRITERIS 
BÀSICS I PROPOSTES PRELIMINARS

Querol
4 de juliol de 2009

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament 
de Querol



Ajuntament 
de Querol

Índex:
1. Preàmbul.
2. Diagnosi:

Algunes conclusions sobre l’estat actual del municipi.
3. Criteris bàsics:

A tenir en compte en la revisió del POUM.
4. Propostes preliminars:

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Ajuntament 
de Querol

1. Preàmbul:

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Què és la sostenibilitat?.
Ajuntament 
de Querol

Conjunt de directrius per assolir un desenvolupament socio-
econòmic sense posar en risc el de les generacions futures.

POUM
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Apunt històric.
Ajuntament 
de Querol

per promoure la integració del desenvolupament
econòmic i social integrant el medi Ambient

La carta de Aalborg
(1994)

aprovada per sis-cents representants
de vuitanta ens locals d'Europa

Campanya Europea de les Ciutats
i els Pobles cap a la Sostenibilitat

proposant els Plans d'Acció Local cap a la
Sostenibilitat (PALS) com a impuls de les Agendes 21.

La Carta de Lisboa
(1996)

Insta a aprofondir en els aspectes pràctics.
Metodologia per a desenvolupar els PALS.

Conferència de les Nacions Unides sobre
el Medi Ambient i el Desenvolupament

Rio de Janeiro 1992
S'aprova el programa d'acció global  AGENDA 21

POUM
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Principis i criteris de sostenibilitat.
Ajuntament 
de Querol

Compartir la terra i tenir-ne cura.
Respectar i tenir cura de la comunitat de vida.

Principis:

Millorar la qualitat de vida de les persones.
Conservar la vitalitat i diversitat de la Terra.
Mantenir-se dins de la capacitat de càrrega de la Terra.

Criteris:

POUM
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Cronologia de les lleis urbanístiques.
Ajuntament 
de Querol

Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme; (modificada).
Decret 287/2003, de 4 de nov., Reglament parcial de la Llei 2/2002, 
(derogat).
Llei 10/2004, de 24 de dec., per al fonament de l’habitatge assequible, 
de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local; (modificada).
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de jul., Text Refós de la Llei 
d’urbanisme; (T.R.L.U).
Reglament de la Llei d’Urbanisme; (R.L.U.).
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Decret Llei 1/2007, de data 16 d’octubre, de Mesures urgents en matèria 
urbanística; (M.U.)
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, texto refundido de la ley 
del suelo;(T.R.L.S.)

2002
2003

2004

2005

2006
2007
2007

2008
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Concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible.Ajuntament 

de Querol

Article 3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix 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.

2. 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 del territori, afavorint 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 
consoliden un model de territori globalment eficient.

3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible.
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Directrius per al planejament urbanístic.
Ajuntament 
de Querol

Article 9 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme

1. 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.

2. És 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 prevenció i la protecció de riscs.

3. 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 d’incorporar les prescripcions adequades perquè les 
construccions i les 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 les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.
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Ajuntament 
de Querol

4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització dels terrenys de pendent superior al 20%,
sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.

5. La pèrdua de valors forestals o paisatgístics de terreny com a conseqüència d’un incendi no pot fomentar la 
modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable.

6. 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.

7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució del 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.
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Ajuntament 
de Querol

2. Diagnosi:

Algunes conclusions sobre l’estat actual 
del municipi.
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Dades bàsiques
Ajuntament 
de Querol

Població: 549 h (2008) - Superfície: 72,3 km2 - Densitat: 7,6 h/km2 - Altitud: 565 m –
Agregats: Esblada, Cal Valldecerves, Montagut, Valldossera, Bonany, Pinyana, 
Saburella, la Albereda – Urbanitzacions: Mas Bermell, Mas Gassons, Ranxos de 
Bonany, Can Llenas i l’Arboçar Festes majors: 17 de gener i 15 d’agost - Gentilici:
querolencs
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El context territorial
Ajuntament 
de Querol

Querol és un municipi situat al nord-
est de la comarca de l’Alt Camp.

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).
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Ajuntament 
de Querol

És un terme molt muntanyós i accidentat i forma part del sector muntanyós 
del bloc del Gaià.

L’orografia i l’altimetria
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La xarxa hidrogràfica
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Ajuntament 
de Querol

Querol es troba situat dintre de 
l’àmbit de la Comissaria d’Aigües 
del Pirineu oriental. Presenta 
nombrosos afluents del Foix, del 
Gaià i del Anoia.

Al terme municipal de Querol hi 
podem trobar també un petit llac, 
el Llac de Formigosa situat entre 
el puig de Montagut i el de 
Formigosa i nombroses fonts.



Els usos del sòl
Ajuntament 
de Querol

- 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

- Comparant la 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.
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Les àrees de risc
Ajuntament 
de Querol

-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.

- Els riscos geotèrmics són molt limitats, 
principalment esfondraments per la 
dissolució dels guixos del substrat miocè.

- Elevat risc d’erosió dels sòls per 
pendents pronunciats (+20%).

-L’orografia accidentada comporta 
l’existència d’una xarxa hidrogràfica 
densa però d’efectes esporàdics.
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Querol disposa d’espais d’interès 
natural:
- L’espai natural Ancosa–Montagut
- L’espai natural Saburella.
- Xarxa Natura 2000.

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.

Ajuntament 
de Querol

El patrimoni natural



El Patrimoni artístic
Ajuntament 
de Querol
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Un municipi ric en patrimoni:
- Església de Santa Maria de Querol
- Castell de Querol
- Església de Sant Jaume de Montagut
- Castell de Pinyana
- Església de Sant Jaume d’Esblada
- Castell de Saburella
- Església de Santa Maria de 
Valldossera

- Cal Valldecerves
- Mas de Les Esplugues
- La Casa Gran
- El Sepulcre megalític de “Mas Pla”



La població
Ajuntament 
de Querol

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  12 %.

Població de Querol des de 2000 
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Distribució de la població
Ajuntament 
de Querol

Abans de la reactivació del creixement, el 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.

Piràmide de població de 2009

504540353025201510505101520253035404550

homes (%) dones (%)

Piràmide de població de 2001

504540353025201510505101520253035404550

homes (%) dones (%)

Piràmide de població de 1991

504540353025201510505101520253035404550

homes (%) dones (%)

171  habitants                                                       298  habitants                                                       553  habitants
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Localització de la població
Ajuntament 
de Querol

Els nuclis històrics de Querol, Esblada i 
Bonany han perdut el pes poblacional
davant les urbanitzacions. Malgrat la 
transformació de les urbanitzacions a 
primera residència, el fenomen de 
l’estacionalitat és important arribant a 
multiplicar per 5 la població habitual.
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L’activitat econòmica
Ajuntament 
de Querol

QUEROL: Superficie agrària censada a l'any 2002

11,65%

69,45%

18,90%

terres llaurades terreny forestal altres superfícies

L’activitat econòmica més important al municipi 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).
La producció forestal és el segon component de la producció final agrària.
L’explotació ramadera és encara més reduïda degut bàsicament a que les explotacions 
són de caràcter familiar i de petites dimensions productives.
No existeix indústria ni sector terciari.
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Ajuntament 
de Querol

L’ocupació i la mobilitat

- Segons dades de 2001 a Querol hi havia 
255 persones de més de 16 anys, 125 
ocupats, 18 desocupats i 112 inactius.

- 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.

- Dos terços de la població es desplaça 
cada dia per anar a treballar a fóra  del 
municipi.

- La població en edat d’estudi es desplaça
en la seva totatlitat.

OCUPACIÓDE LA POBLACIÓ PER SECTORS (Any 2001)

Indústria
23,20%

Agricultura
21,60%

Construcció
10%

Serveis
45,60%

45

9

80

Mobilitat residència / treball (Any 2001)



El context urbà
Ajuntament 
de Querol

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). 

No hi ha teixit industrial ni terciari.
POUM
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Ajuntament 
de Querol
El terme es troba travessat en 
direcció NE-SO per la C-37, ctra. de 
Valls a Igualada i per la TV-2441, 
ctra. de Santes Creus a Pontons. En 
direcció NO-SE, la T-244 que puja 
des del Vendrell i finalitza en el 
terme. Des de  el nucli d’Esblada
parteix la T-201 cap a Santa 
Perpètua de Gaià.
La xarxa de camins està molt 
condicionada per l’orografia més o 
menys deteriorats per l’ús o el desús.
Els carrers dels nuclis i de les 
urbanitzacions estan malmesos o 
són inexistents.

La xarxa de comunicacions



Les infraestructures
Ajuntament 
de Querol
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Els nuclis i les urbanitzacions disposen 
d’una xarxa d’aigua deficitària.
Només el nucli de Querol gaudeix d’una 
xarxa de sanejament que porta l’aigua a 
la depuradora del tipus biològic, abans 
d’abocar al Gaià. La resta ho realitza 
mitjançant fosses sèptiques 
La xarxa de distribució en baixa tensió
és insuficient.
No existeix cap abocador de residus.
No hi ha al municipi de cap cabina 
telefònica pública ni xarxes ADSL o fibra 
òptica.



El planejament vigent
Ajuntament 
de Querol

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

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
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L’evolució del planejament
Ajuntament 
de Querol Classificació del sòl NNSS 1977-79 Classificació del sòl actualització NNSS 2006
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Ajuntament 
de Querol

Els nuclis
- Els sistemes de zones verdes i equipaments són inexistents.
- Molts dels terrenys classificats com a urbans tenen mancances d’urbanització  i 
serveis.



Les urbanitzacions
Ajuntament 
de Querol

- Model territorial poc 
eficient i car.

- Equipaments 
insuficients, zones 
verdes no funcionals.

- Baixa consolidació.
- Processos de gestió i 
urbanització pendents 
i aturats.
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El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona
Ajuntament 
de Querol

El PTPCT proposa per al municipi de 
Querol:
- Nucli de Querol (creixement moderat).
- Esblada (Millora urbana i compleció).
- Urbanitzacions (Extinció i reducció).
- Màxima protecció ambiental.
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Ajuntament 
de Querol

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.
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Ajuntament 
de Querol

- 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 els 
estudiants per impossibilitat de fer-ho al municipi. 

- La població es concentra en àrees de baixa densitat, pensades en clau de 2a. 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 únicament creixement pel nucli de Querol i l’extinció i reducció de les 
urbanitzacions.
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Ajuntament 
de Querol

3. Criteris bàsics:

A tenir en compte en la revisió del POUM.
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Ajuntament 
de Querol

Compacitat:
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Entendre el sòl com a recurs escàs, minimitzar l’ocupació del 
sòl per no fragmentar ni esgotar l’espai natural. 
S’ha de potenciar la renovació i rehabilitació del teixit urbà 
preferentment a projectar nous creixements.
S’ha de concentrar per optimitzar les infraestructures, 
minimitzar el consum energètic i reduir la mobilitat.



Ajuntament 
de Querol

Complexitat:

S’ha de fomentar el dinamisme urbà i les relacions socials. 

Cal propiciar la convivència d’activitats, usos i d’habitatge per 
evitar l’empobriment de la vida urbana.
La barreja d’usos genera major eficiència econòmica i reducció 
de la mobilitat.
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Ajuntament 
de Querol

Identitat:

Evitar els creixements sobtats i massius.
S’ha d’evitar la pèrdua d’identitat i fomentar la cohesió social.
Afavorir la diversitat social.
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Ajuntament 
de Querol

Mobilitat:

La mobilitat és un dret i no una obligació.
Cal prioritzar la mobilitat de vianants.
S’ha d’afavorir la mobilitat interurbana en transport públic.
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Ajuntament 
de Querol

Qualitat:

Protegir el patrimoni natural i artístic.
Preservar l’espai natural, la biodiversitat i el sistema de vida 
rural.
Dotar al municipi de l’espai lliure i d’equipament adient.
Mantenir el paisatge urbà digne i de qualitat.
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En resum:Ajuntament 
de Querol 5 CRITERIS
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MOBILITATCOMPACITAT COMPLEXITAT IDENTITAT QUALITAT

PER CREAR...

MUNICIPI
Sostenible, eficient i solidari

Medi   Energètic  Social
Ambient Recursos



Ajuntament 
de Querol

4. Propostes preliminars:
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La Protecció de l’Espai Natural i del Patrimoni
Ajuntament 
de Querol
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La Protecció de l’Espai Natural i del Patrimoni
Ajuntament 
de Querol

INCORPORAR al planejament els 
espais naturals de protecció 
especial.

- PEIN

- Xarxa Natura 2000
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La Protecció de l’Espai Natural i del Patrimoni
Ajuntament 
de Querol

PROTEGIR els espais naturals de 
valor local pel seu valor de 
connectors ecològics.

- Boscos

- Torrents i rieres
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La Protecció de l’Espai Natural i del Patrimoni
Ajuntament 
de Querol

POTENCIAR la xarxa de camins 
rurals i agrícoles establint:

- Jerarquies, usos i itineraris

- Condicions de protecció, 
manteniment i urbanització
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La Protecció de l’Espai Natural i del Patrimoni
Ajuntament 
de Querol

VALORITZAR l’espai agrícola i 
forestal complementant-lo amb:

- Usos terciaris (turisme, lleure, 
restauració)

- Usos d’explotació dels recursos 
naturals (extracció d’àrids)

- Elaboració del Catàleg de 
masies i cases rurals

- Activitats de producció
d’energia a partir de fonts 
renovables 
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La Protecció de l’Espai Natural i del Patrimoni
Ajuntament 
de Querol

PROTEGIR el patrimoni 
municipal:

- Edificis, construccions i 
elements de valor artístic i 
arquitectònic

- Espais arqueològics

- Espais i elements naturals, 
mediambientals i paisatgístics

- Construccions tradicionals de 
valor local (cultura de la pedra 
seca i de l’aigua)
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La Protecció de l’Espai Natural i del Patrimoni
Ajuntament 
de Querol

PRESERVAR els nuclis històrics:

- Fomentant la rehabilitació

- Afavorint la implantació d’usos 
terciaris

- Revisant les condicions 
d’edificació

- Establint condicions d’estètica
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La Transformació de les Àrees de Baixa Densitat
Ajuntament 
de Querol

Les formes d’intervenció:

- EXTINCIÓ/REDUCCIÓ

- CONTENCIÓ 

- VERTEBRACIÓ
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La Transformació de les Àrees de Baixa Densitat
Ajuntament 
de Querol

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 barris

- Transformant les carreteres en 
bulevards

- Creant zones d’aparcament i 
d’intercanvi modal
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La Transformació de les Àrees de Baixa Densitat
Ajuntament 
de Querol

CREACIÓ d’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.
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La Transformació de les Àrees de Baixa Densitat
Ajuntament 
de Querol

REEQUIPAR els barris pensant 
en les necessitats de primera 
residència (sanitaris, educatius, 
administratius, etc.)

- Concentrant i alliberant sòl

- Incorporant sòls veïns

POUM
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La Transformació de les Àrees de Baixa Densitat
Ajuntament 
de Querol
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 (passeig)

- Definint els perímetres, 
tractament paisatgístic

- Donant continuïtat als espais 
lliures del barri amb els dels 
barris veïns i amb els de l’espai 
natural exterior

POUM
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La Transformació de les Àrees de Baixa Densitat
Ajuntament 
de Querol

REVISIÓ de les mancances 
d’infraestructures i serveis per 
gestionar els recursos amb major 
eficiència:

- Implantació d’energies 
renovables i sistemes 
sostenibles

- Limitar els usos abusius 
(piscines, horts, etc.)

- Establint normes de tractament 
d’espais privats

POUM
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de Querol

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

26.244 hab.                      8.107 hab.                     2.800 hab.
NNSS 77-79          ACTUALITZACIÓ 2006     PROPOSTA POUM
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1.5. Qüestionari presentació-fòrum POUM Querol-Juliol 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA. ANNEX 1tris. La participació ciutadana.              12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Núm. QÜESTIONARI ________ 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ-FÒRUM POUM QUEROL-Juliol 2009 
Ajuntament  
de Querol 

 
 
En aquest qüestionari hi trobaràs les mateixes qüestions tractades durant el fòrum de debat que acaben de realitzar. 
Li agrairíem que indiqui si està d’acord o no amb cadascun dels temes plantejats per tal de conèixer la percepció de 
la població envers els mateixos. 
Només cal que marqui amb una X la casella que cregui convenient en cada cas, segons estigui d’acord o en 
desacord amb cadascun dels temes. 
Si no té una opinió clara o desconeix alguns dels temes, només cal que marqui la casella corresponent al no sap. 
Li agrairem que quan acabi, ens retorni el qüestionari a la sortida de la sala. 
 
1. DIAGNOSI: ALGUNES CONCLUSIONS SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL MUNICIPI. 
 
 D’acord Desacord No ho sap

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 els estudiants per impossibilitat de fer-ho al 
municipi.     
La població es concentra en àrees de baixa densitat, pensades en clau de 2a. residència amb  importants mancances 
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 únicament creixement pel nucli de Querol i l’extinció i reducció de les urbanitzacions.    
 
2.CRITERIS D’ORDENACIÓ A TENIR EN COMPTE EN L’ELABORACIÓ DEL POUM. 
 
 D’acord Desacord No ho sap

COMPACITAT: 
Entendre el sòl com a recurs escàs, minimitzar l’ocupació del sòl per no fragmentar ni esgotar l’espai natural.     
S’ha de potenciar la renovació i rehabilitació del teixit urbà preferentment a projectar nous creixements.    
S’ha de concentrar per optimitzar les infraestructures, minimitzar el consum energètic i reduir la mobilitat.    
COMPLEXITAT: 
S’ha de fomentar el dinamisme urbà i les relacions socials.     
Cal propiciar la convivència d’activitats, usos i d’habitatge per evitar l’empobriment de la vida urbana.    
La barreja d’usos genera major eficiència econòmica i reducció de la mobilitat.    
IDENTITAT: 
Evitar els creixements sobtats i massius.    
S’ha d’evitar la pèrdua d’identitat i fomentar la cohesió social.    
Afavorir la diversitat social.    
MOBILITAT: 
La mobilitat és un dret i no una obligació.    
Cal prioritzar la mobilitat de vianants.    
S’ha d’afavorir la mobilitat interurbana en transport públic.    
QUALITAT: 
Protegir el patrimoni natural i artístic.    
Preservar l’espai natural, la biodiversitat i el sistema de vida rural.    
Dotar al municipi de l’espai lliure i d’equipament adient.    
Mantenir el paisatge urbà digne i de qualitat.    



 
 
 
 

 
3. PROPOSTES PRELIMINARS. 
 
 D’acord Desacord No ho sap

LA PROTECCIÓ DE L’ESPAI NATURAL I DEL PATRIMONI: 
INCORPORAR al planejament els espais naturals de protecció especial:  PEIN, Xarxa Natura 2000.    
PROTEGIR els espais naturals de valor local pel seu valor de connectors ecològics: Boscos, torrents i rieres.    
POTENCIAR la xarxa de camins rurals i agrícoles establint.    
VALORITZAR l’espai agrícola i forestal complementant-lo.     
PROTEGIR el patrimoni municipal.    
PRESERVAR els nuclis històrics.    
LA TRANSFORMACIÓ DE LES ÀREES DE BAIXA DENSITAT: 
Les formes d’intervenció: extinció/reducció, contenció i vertebració.    
REVISAR la mobilitat.    
CREACIÓ d’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.    

REEQUIPAR els barris pensant en les necessitats de primera residència (sanitaris, educatius, administratius, etc.).    
REVISAR i POTENCIAR la xarxa d’espais lliures.    
REVISIÓ de les mancances d’infraestructures i serveis per gestionar els recursos amb major eficiència.    
    
I PER FINALITZAR; 
Està d’acord amb la proposta quantitativa del POUM?    
 
PODRIA ANOTAR PER ACABAR LES SEGÜENTS DADES: 
 
Sexe:        Situació laboral actual: 

     Home       Dona                                                     Ocupat  
Edat:                                                  Aturat  

                            Entre 18-25 anys                                                  Estudiant  
Entre 26-35 anys                                                  Mestressa de casa  
Entre 36-45 anys                                                  Jubilat / Pensionista  
Entre 46-55 anys    
Entre 56-65 anys        Quants anys fa aproximadament que hi viu?  
Entre 66-75 anys                                                  Anotar els anys  
Més de 75 anys                                                  Des de sempre / hi vaig néixer  

    
Estudis acabats:    
Sense estudis (primària no acabada)    
Estudis primaris (primària, EGB)    
Estudis secundaris (ESO, FP1)    
Estudis posteriors no universitaris (FP2)    
Estudis universitaris    

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 
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1.6. Presentació del resultat de la participació ciutadana de l’Avanç 
del POUM. 
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PRESENTACIÓ DEL 
RESULTAT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

AL DOCUMENT DE L’AVANÇ DEL POUM
Querol

26 de novembre de 2011

Ajuntament 
de Querol

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Ajuntament 
de Querol

Índex:
1. Resultat dels qüestionaris - enquesta.

2. Resultat dels informes de les administracions.

3. Resultat dels suggeriments.
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Ajuntament 
de Querol

1. Resultat dels qüestionaris /    
enquesta:
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L’objectiu de l’estudi d’opinió era establir la percepció existent entre la 
població de: la visió que tenen del seu poble, la situació urbanística del 
municipi i detectar problemes, urgències i prioritats al respecte, per tal de 
poder millorar les actuacions municipals i adequar al màxim el futur POUM.

L’univers objecte d’estudi són els habitants majors de 17 anys empadronats 
al municipi.

La mostra ha estat de 31 individus.

Les opinions, totalment anònimes, es van recollir després de la 
“Presentació del procés d’elaboració del POUM” del día 21 de febrer de 2009.

Ajuntament 
de Querol 1.1. Estudi d’opinió:



Ajuntament 
de Querol
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Descripció de la mostra:
SEXE

32%
68%

Home Dona

EDATS

4%13%
17%

49%

17%

entre 18-29 30-44 45-65 més de 65 NS/NC

SITUACIÓ LABORAL

44%

9%3%19%

9%
16%

Ocupat Aturat Estudiant 
Mestressa Jubilat/Pension. NS/NC

ANYS QUE VIU AL MUNICIPI

6%

16%

29%
23%

26%

de 1 a 10 de 11 a 20
més de 20 desde sempre/ hi va nèixer
NS/NC



Ajuntament 
de Querol

Valoració del poble: A QUEROL S'HI VIU:

68%

6%
10% 10%6%

Molt bé Bé Bé i Malament 
Malament Molt Malament NS/NC

En general la població opina que a Querol s’hi viu BÉ però PITJOR
que respecte a pobles veïns de les mateixes dimensions i PITJOR
que fa 4 anys.

POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



POUM
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament 
de Querol

Problemàtiques percebudes:

SERVEIS
Millorar sistema de transport públic
Serveis sanitaris, culturals i educatius 

INFRAESTRUCTURES 
Sanejament i subministrament d’aigua 
Arreglar carreteres, carrers i voreres  
Enllumenat públic insuficient
Manca cobertura ADSL.  
Deixadesa del poble en general

EQUIPAMENTS 
Falta d’espais culturals 
Local d’oci per a nens  

ASPECTES SOCIALS
Despoblació dels nuclis
Falta de seguretat  
Falta de cohesió dels ciutadans

ACTIVITATS 
Activitats per a nens i joves 
Activitats de convivència 

GESTIÓ I TASCA DE L’AJUNTAMENT
Manca preocupació per part de l’equip 
de Govern del poble
Autoritarisme de l’Alcalde 
Falta de transparència  
Falta de legalitat urbanística
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Ajuntament 
de Querol
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Activitats Serveis
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Gestió i tasca de l'Ajuntament Aspectes socials



MB:  molt bé
B:     bé
BM:  bé i malament
M:     malament
MM:  molt malament

Ajuntament 
de Querol

INFRAESTRUCTURES: EQUIPAMENTS: SERVEIS:

Parcs i jardins BM 
Pav. de carrers M
Enllumenat M
Aparcaments MB

Sanitaris MM 
Educatius       M
Culturals        M
Esportius       M

Neteja carrers BM
Comerç MM
Ass. Sanitària MM
Recollida brossa MB
Trànsit MB
Transport públic M

POUM
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MB:  molt bé
B:     bé
BM:  bé i malament
M:     malament
MM:  molt malament

Ajuntament 
de Querol

ACTIVITATS: TEMES SOCIALS:MEDI AMBIENT:

Culturals MM 
De Lleure MM
Esportives MM

Entorn natural MB 
Contaminació MB 
Soroll        MB
Qualitat aigua MB
Producció residus BM

Seguretat MM
Integració BM
Accés habitatge M

POUM
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de Querol
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Comunicació ciutadans-Ajuntament:

En general la població
pensa que NO se sent 
informada sobre les 
actuacions que duu a 
terme el seu 
Ajuntament.

23%

71%

6%

Si No NS/NC

6
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8
6

2
14

4

0 2 4 6 8 10 12 14

Butlletí Mu.

parla A /R

parla gent

oficines M.

premsa comarcal

altres

NS/NC

CANALS D'INFORMACIÓ
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Percepcions sobre el desenvolupament urbanístic i demogràfic:

El 58% del consultats creu que 
Querol hauria de créixer més 
urbanísticament i coincideixen en 
que ha de ser un creixement 
compactat al voltant dels nuclis, 
el tipus d’habitatges xalets aïllats.

18

14
11

6
2

11

0

5

10

15

20

Si No NS/NC

Creixement urbanístic i demogràfic

Creixement urbanístic futur Creixement demogràfic futurEl 45% del consultats creu que 
Querol hauria de créixer més 
demogràficament però de forma 
lenta i sostinguda.
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Ajuntament 
de Querol

Problemàtiques de mobilitat:

19

1

14

16

24

17

5

1

0 5 10 15 20 25 30

Transport interurbà

Excés de trànsit

Excès de velocitat al centre

Carreteres en mal estat

Camins en mal estat 

Manca de senyalització

Altres

Cap

En el apartat d’altres els 
consultats van anotar 
unànimement com a 
resposta :

“motos i quads”
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Ajuntament 
de Querol

Actuacions més urgents:

Actuacions més urgents / número de respostes

7

1
2

3

Enllumenat públic

Canviar al regidor d'urbanisme/ alcalde
Fer un centre de salut
No expropiar 1/3 dels solars
Arreglar les cases que cauen

Arranjament de carrers urbanitzacions
Repoblar el nucli
Sanejament públic
Finalitzar urbanitzacions
Infraestructures
Més transport públic

Fer equipaments culturals i educatius
Rehabilitar nuclis urbans
Incrementar la seguretat
Zona esportiva
Instal·lar una depuradora
Conservar la natura
Recuperar masies



Ajuntament 
de Querol 1.2. Qüestionari presentació Fòrum:

L’objectiu del qüestionari era conèixer el grau d’acord amb cadascun dels 
temes plantejats en la presentació de la diagnosi, criteris bàsics i propostes 
preliminars del futur POUM.

L’univers objecte d’estudi eren tots els assistents al Fòrum.

La mostra ha estat de 1 individu.

Les opinions, totalment anònimes, es van recollir a la sortida en la  
“Presentació del Procés i Fòrum de debat sobre la Diagnosi, Criteris Bàsics i 
Propostes Preliminars” el 4 de juliol de 2009.
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de Querol

2. Resultat dels informes de les 
administracions:

Els informes són fets al document de 
l’Avanç i per tant determinen els temes a 
desenvolupar
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Ajuntament 
de Querol 2.1. Relació d’informes:
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Del resultat d’aquesta sol·licitud ha arribat amb registre d’entrada 1154 i de 
data 31/12/2009 el Document de referència dels Serveis Territorials a 
Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge acompanyat dels 
informes i al·legacions següents:

Informe urbanístic i territorial emès pel Servei d’Urbanisme de
Tarragona.
Informe emès per l’Àrea de Medi Natural d’aquests Serveis Territorials.
Informe de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
Al·legacions del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp.
Al·legacions de la Sra. Meritxell Pijoan Parellada.



Ajuntament 
de Querol
Document de referència dels Serveis Territorials a Tarragona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, de data 22/12/2009.

POUM

Valoració global de l’ISA preliminar.
El contingut de l’ISA preliminar és l’establert a la legislació vigent, en tot cas caldrà
realitzar una anàlisi més detallada dels requeriments ambientals detectats 
proposant solucions als mateixos.
Valoració ambiental del POUM.
Es valora positivament l’esforç del POUM per adaptar-se als criteris de 
sostenibilitat ambiental.
Tanmateix el baix nivell de consolidació de les urbanitzacions que el POUM 
proposa mantenir, aquestes configuren una taca massa gran que resulta totalment 
inadequada.
Un increment d’habitatges com el que encara possibilita el POUM derivarà en un 
augment de les problemàtiques existents.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal



Ajuntament 
de Querol

Informe Urbanístic i Territorial elaborat pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques.

Consta de dos valoracions:

VALORACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM A LES 
DIRECTRIUS DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL.

VALORACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM A LA LEGISLACIÓ
URBANÍSTICA VIGENT.

POUM
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Ajuntament 
de Querol

VALORACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM A LES DIRECTRIUS 
DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL.

Sistema d’espais oberts.
Caldrà determinar la qualificació del sòl no urbanitzable que tindran els terrenys 
provinents de la estratègia de reducció/extinció previstes al POUM.
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de Querol

Sistema d’assentaments.

QUEROL:QUEROL:
La superfície d’extensió urbana admissible serà orientativament de 2,5 ha.
S’insta a valorar la idoneïtat de creixements a l’altra banda de la carretera.
S’insta a valorar la necessitat d’espais de cessió superiors als estàndards de la 
normativa.

ESBLADA ESBLADA –– BONANY:BONANY:
Cal disminuir les extensions proposades substancialment..
Replantejar el manteniment del nucli urbà d’Esblada.

POUM
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de Querol

ARBORARBORÇÇAR:AR:
Es recomana l’extinció o si s’acredita la seva impossibilitat, garantir la 
connectivitat entre els espais PEIN nord-sud.

CAN LLENAS CAN LLENAS –– RANXOS DE BONANY:RANXOS DE BONANY:
S’insta a reduir el sòl classificat com a urbà d’acord amb les determinacions de 
l’article 26 del TRLU ..
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POUM

GASSONS:GASSONS:
S’haurà de reduir l’àmbit alliberant el màxim percentatge de sòl possible. 

MAS BERMELL:MAS BERMELL:
El PTPCT determina l’extinció del sector “C”.
En el sector B s’ha d’alliberar sòl d’edificacions i urbanització, passant els 
terrenys a sòl no urbanitzable o cessions de sistemes garantint una dotació
suficient d’equipaments per al conjunt de la urbanització. 
S’ha de consolidar i millorar en el possible el sector “A”.

Ajuntament 
de Querol
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DIMENSIDIMENSIÓÓ I VIABILITAT DELS CREIXEMENTS:I VIABILITAT DELS CREIXEMENTS:
Garantir la viabilitat econòmica dels sectors abans de reconèixer el règim urbà..
Els costos d’urbanització, les cessions imputables i la participació en els 
sistemes generals  externs haurien d’ésser assumits pels propietaris abans del 
reconeixement de sòl urbà, mitjançant Convenis.
El potencial edificatori (2.800 hab), és elevat, generarà costos indirectes a 
assumir per les administracions que caldrà valorar adequadament abans de 
l’assumpció de compromisos
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REEQUIPAMENTS DE BARRIS:REEQUIPAMENTS DE BARRIS:
Es considera correcte. 

XARXA NATURA 2000 I PEIN:XARXA NATURA 2000 I PEIN:
La proposta sLa proposta s’’ajusta a les directrius del Pla Territorial Parcial del Camp de ajusta a les directrius del Pla Territorial Parcial del Camp de 
Tarragona.Tarragona.

Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport.
El POUM no contradiu el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.



Ajuntament 
de Querol

VALORACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM A LA LEGISLACIÓ
URBANÍSTICA VIGENT

POUM
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a) És innecessari classificar més superfície de sòl com a urbà o urbanitzable.
b) En els nuclis d’Esblada i Bonany tant sols es podrà rehabilitar els habitatges 

existents o mínimes ampliacions del continu urbà edificat.
c) L’Arborçar i el sector C de Mas Bermell s’han de classificar com a sòl no 

urbanitzable.
d) Dins de les urbanitzacions caldrà excloure els terrenys amb pendent 

superior al 20% i els afectats per línies elèctriques o cursos d’aigua d’acord 
amb la legislació vigent.

e) S’han d’assenya-lar micro-àmbits de gestió i determinar un pla d’etapes.
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Informe de l’Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials a Tarragona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge.

a) Es considera incompatible la classificació de sòl urbanitzable de l’Arborçar
per a la conservació de l’àguila cuabarrada (Hiraaetus fasciatus) i el seu 
hàbitat .

b) De manera resumida, l’ISA haurà d’analitzar i incorporar el següents 
aspectes:

Qualificar com a sòl no urbanitzable d’especial protecció la 
superfície de la forest “Llenas i la Devesa” núm. 60 del CUP, 
propietat de la Generalitat de Catalunya. 
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Caldrà realitzar un estudi detallat del risc d’incendi forestal per 
identificar els terrenys que haurien de quedar fora del procés 
urbanitzador

Caldrà realitzar un estudi detallat sobre la influència que pot tenir 
el procés urbanitzador dels terrenys de la urbanització de Can 
Llenas sobre la conservació de l’àguila cuabarrada i el seu hàbitat. 
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Informe de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge.

Determinar l’obligació de les reserves de sòl per a la construcció
d’habitatges amb protecció oficial per a tot el municipi i si s’escau, 
superant els mínims que marca la llei. 
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3. Resultat dels suggeriments:

Els suggeriments no són al·legacions.
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En data 6 d’agost de 2009 l’Ajuntament de Querol va prendre l’acord d’exposar 
al públic l’Avanç del POUM, en el decurs d’aquest termini han estat presentats 
44 escrits:

30  de l’àmbit de Mas Bermell.

1    masies en sòl no urbanitzable.

1    necessitat d’usos per activitat econòmica a les urbanitzacions.

7   de temes particulars amb la classificació i qualificació del sòl      
(nucli majoritàriament).

5  d’ordenació del poble (creixement sota carretera, més urbà, 
menys zones verdes, més equipaments...).
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QUEROL ESBLADA BONANY
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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

26.244 hab.                      8.107 hab.                     2.800 hab.
NNSS 77-79          ACTUALITZACIÓ 2006     PROPOSTA POUM
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