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1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
L’objectiu de la present modificació és el d’adequar la previsió per a la futura Variant Est
de la C-17, contemplada al POUM vigent de Ripoll, a la nova configuració, tant de traçat
com de reserva de sòl, que recull l’Estudi Informatiu de la Variant Est de Ripoll. Carretera
C-17. Tram: Ripoll. Clau: EI-VG-05016, promoguda per la Direcció general
d’infraestructures de mobilitat terrestre, del Departament de territori i sostenibilitat, de la
Generalitat de Catalunya.
L’origen d’aquest estudi informatiu és l’Ordre d’estudi Núm. 050514 del 29 de març de
2006, amb un pressupost de 40.000.000€, que preveu la variant de la C-17
desenvolupant-se per la marge esquerra del Ter fins a connectar amb la C-26.
Amb posterioritat, en data 15 d’octubre de 2008, es redacta una nova Ordre d’estudi Núm.
050514 Modificació Núm. 1 amb un pressupost de 66.000.00€, que inclou l’estudi d’una
variant de la carretera N-260a, no contemplada pel POUM de Ripoll.
Aquest estudi informatiu va ser aprovat tècnicament amb data 11 de febrer de 2010 i
exposat a informació pública. Actualment l’estudi Informatiu es troba pendent de rebre la
Declaració d’impacte ambiental (DIA) corresponent.
L’estudi informatiu correspon a una connexió de la carretera C-17 amb la carretera C-26 a
l’entrada sud de Ripoll, fins a la connexió amb la C-26 en direcció Olot, al nord-est del
nucli. L’únic terme municipal afectat és el de Ripoll.
L’ordre d’estudi assenyala la nova via com una carretera 1+1, de secció 7/10, amb
enllaços a nivell o a diferent nivell i de velocitat específica de 80Km/h.
En aquest estudi es defineixen dues alternatives de traçat per a la variant de la carretera
C-17, que difereixen notablement del traçat recollit pel POUM vigent i que representen
uns àmbits de reserva de sòl diferents als contemplats actualment.
La diferència entre les dues alternatives rau principalment en el tram de traçat comprés
entre el viaducte que creua el Ter i l’accés al túnel de la muntanya de Sant Antoni. En la
primera alternativa la via transcorre entre el ferrocarril i el riu, mentre que en la segona es
situa entre el ferrocarril i la muntanya. Aquestes variacions repercuteixen sobre les
solucions constructives i dimensionat dels viaductes previstos per creuar la via del tren
així com del murs i pèrgoles necessaris per al traçat de la via, amb diferents graus
d’impacte en l’àmbit d’aquest traçat.
Un cop es resolgui i s’emeti la declaració d’impacte ambiental, serà el moment de
l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu, amb la incorporació de les consideracions
escaients, i serà quan s’aprovarà definitivament l’alternativa escollida subjecte a les
concrecions del projecte constructiu que desenvolupi el conjunt de les actuacions.
Aquesta proposta de modificació ha estat comunicada a la Direcció general
d’infraestructures de mobilitat terrestre, que ha confirmat a l’Ajuntament la vigència de
l’Estudi informatiu respecte de la previsió de traçat i reserva recollits pel POUM vigent. En
aquest sentit s’ha considerat oportuna la proposta de modificació de la reserva, sempre
que es garanteixi la viabilitat de la implantació de qualsevol de les dues alternatives
recollides per l’Estudi informatiu.
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2. INICIATIVA
La present Modificació puntual és d’iniciativa municipal i és redactada pels Serveis
Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Ripoll.

3. MARC LEGAL
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que ve
donat en primer lloc per:
. RDL 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei estatal de Sòl.
. Decret 305/20006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament.
. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
. Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.
. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Tècnico de la
Edificación. CTE
. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, es va aprovar definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 d’abril de 2008 i es va publicar
publicat en el DOGC núm. 5181 del 25 de juliol de 2008 (POUM).

4. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ
La iniciativa de la Modificació Puntual del POUM ve donada per l’Ajuntament de Ripoll,
d’acord amb l’establert a l’article 78 del TRLU, en concordança amb l’ordenació de
l’edificació prevista pel vigent POUM, i per interès de corregir i simplificar diversos
aspectes de la normativa del POUM vigent.
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que
estableix la disposició addicional tretzena del DL 1/2010 TRLU.
La present modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 117.3 del Reglament de la
Llei d’Urbanisme, on s’especifica que el seu procés de tramitació es subjecta al mateix
procediment que la formació de la figura del planejament que es modifica. Deixen de ser
obligatòries, l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana i la informació
pública de l’avanç, segons articles 101b) i 101c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Per tant la present modificació es tramita amb allò que determinen els articles 29 i 31, de
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació dels articles 80 i 85 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, per a la tramitació dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.
En aquest cas concret, l’aprovació inicial i provisional correspon a l’Ajuntament de Ripoll i
l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
L’Art. 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que simultàniament al tràmit
d’informació pública de la modificació del POUM, s’ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats, per raó de llurs competències sectorials.
En el cas de la present modificació caldrà sol·licitar informe als següents organismes:
.- Direcció general d’infraestructures de mobilitat terrestre.
.- Dirección general de ferrocarriles del estado
.- Direcció general d’agricultura i ramaderia
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5. ESTAT ACTUAL DEL POUM
Les necessitats del desviament del traçat de la carretera provinent de Barcelona en
direcció nord, ja es varen posar de manifest en les fases inicials de les consideracions
sobre mobilitat i vialitat, recollides en els resultats de les fases del procés participatiu de la
redacció del POUM. Volum lll. Participació ciutadana.
El traçat i previsió de reserva de sòl per a la variant est és el resultat de la valoració de les
diferents alternatives estudiades i documentades en l’estudi de mobilitat del POUM.
Volum Xl. Estudi de mobilitat, i en la diagnosi urbanística del POUM. Volum ll. Informació i
diagnosi urbanística.
Un cop avaluats els avantatges i inconvenients de les diverses alternatives, L’Ajuntament
de Ripoll va acordar aprovar l’esquema definitiu al ser la proposta que presentava menys
punts febles. Aquest esquema va rebre els preceptius informes favorables per part de la
Direcció general de carreteres del Departament de política territorial i obres públiques de
la Generalitat, i és el que recull el conjunt de documentació del vigent POUM de Ripoll a
la Memòria del POUM. Volum V. Memòria, i la que es transcriu gràficament en el conjunt
de plànols del POUM. Volum Vl. Plànols d’ordenació.
L’objectiu principal del traçat i la reserva per a aquesta via és la d’evitar que la xarxa viaria
urbana sigui utilitzada pel transit de pas a través del sistema urbà, i que aquest afecti i
interfereixi en els desplaçaments quotidians de la població dins del sistema. Garanteix la
prolongació de la carretera C-17 de Barcelona a Ripoll, allunyada de la xarxa viaria del
nucli urbà, fins a enllaçar al nord-est amb la Ronda de Mas d’en Bosch i amb la carretera
C-26 de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses.
La Variant Est s’inicia al sud de la trama urbana amb la previsió d’una rotonda d’enllaç
entre la C-17 i la carretera C-26 de Ripoll a Berga, on es preveu un viaducte que travessa
el riu Ter. A partir d’aquí la Variant Est es situa a la riba esquerra en paral·lel a la via del
tren fins a creuar-la mitjançant un nou viaducte a l’alçada de la casa de La Marinyosa i a
continuació penetrar la falda de la muntanya de Sant Antoni i de Sant Bartomeu
mitjançant dos túnels interromputs a la riera de Caganell, que és superada mitjançant un
viaducte. El túnel que travessa la muntanya de Sant Bartomeu, descriu una doble corba, i
a la sortida enllaça amb la Ronda Mas d’en Bosch a les planes de l’Avellaneda.

6. PLANEJAMENT VIGENT
És d’aplicació el Text Refós de la Normativa Urbanística del Pla general d’ordenació
urbanística de Ripoll (POUM), que fou aprovat definitivament en data 9 d’abril de 2008, i
atorgada la seva executivitat en sessió de 18 de juny de 2008 (DOGC 25.07.08).
Volum Vl Plànols de l’ordenació del POUM.
Els plànols d’informació recollits en les distintes sèries del volum Vl del POUM de Ripoll,
garfien la reserva de traçat de la Variant est de la C-17.
Pel que fa a les condicions d’ordenació que regula el sòl afectat per la proposta de la
nova reserva de traçat, cal dir que aquest discorre majoritàriament en sòl no urbanitzable i
que ho fa soterrat en un 43% del total del traçat.
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Respecte a l’afectació de la reserva de La disposició transitòria quarta de les Normes
urbanístiques del POUM preveu: Traçat i línies límit de les edificacions respecte de la
xarxa de carreteres prevista. “El traçat de les noves carreteres i els enllaços previstos
en aquest POUM tenen caràcter indicatiu, i constitueixen, conjuntament amb les línees
límit d’edificació, una reserva de terreny no edificable, per tal de no impedir el pas
d’aquestes infraestructures quan els organismes que n’hagin de ser els titulars
procedeixin a la redacció dels estudis i projectes corresponents”.

7. DESCRIPCIÓ DE LA RESERVA ACTUAL
L’àmbit de la present modificació abasta la part de sòl que delimita la reserva per a la
variant est de la carretera C-17, representada als plànols d’ordenació del Volum Vl del
POUM de Ripoll. Aquesta reserva és situada integrament dins del terme municipal de
Ripoll i afecta majoritàriament sòl classificat de no urbanitzable, excepte en els punts
d’inici i final, en la connexió amb la C-26 al sud, a Can Villaura, i en la connexió amb la
ronda Mas d’en Bosch, a la zona de l’Avellaneda a l’extrem nord-est, on hi afectacions a
parts de sòl urbà.
El Volum V. Memòria del POUM, en fa la següent descripció:
Eix nord-sud (C-17)
Després de l’enllaç a la zona de Can Villaura, que resol les connexions entre la C-17, la
C-26 i l’accés sud al nucli urbà de Ripoll, la traça de la carretera pren una trajectòria en
direcció nord-est, travessant el Ter amb un viaducte, i es col·loca paral·lela a la via del
tren, sobre la terrassa existent entre la via i el riu, tot recuperant l’orientació nord-sud. La
traça continua aigües amunt en aquesta posició, tot guanyant cota, fins al punt on la
reduïda amplada de la terrassa fluvial ho impedeix; aquí, la carretera salta la via del tren
amb un altre viaducte i, un cop a l’altre costat, travessa un contrafort de la muntanya de
Sant Antoni i seguidament la muntanya de Sant Bartomeu amb sengles túnels: de 360 m.
de llargada el primer i de 1.380 m. el segon, aproximadament. Entre els dos túnels es
planteja la possibilitat d’un semi enllaç, amb connexió amb la xarxa urbana, coincidint
amb la fondària del torrent de Caganell. La connexió es preveu a través d’una rotonda al
final dels carrers Progrés, ronda de Castelladral i prolongació del carrer Indústria.
El túnel de Sant Bartomeudescriu una corba de gran radi per permetre a la carretera
adoptar una orientació nord-est, i col.locar-se, després de la sortida per la boca nord a la
zona de l’Avellaneda, en una posició sensiblement paralel.la als límits de la plana de
Pintors, i a la ronda del Mas d’en Bosch. Aquí es preveu un nou enllaç a l’alçada de la
riera de les Carboneres.
D’aquest punt endavant, fins enllaçar amb l’eix Pirinenc el POUM inicialment aprovat
reserva els terrenys mantenint el paral·lelisme amb la traça de l’0antiga via del tren de
Sant Joan, amb la previsió d’un túnel al turó del Guitard, atès la baixa capacitat
d’allotjament de la traça de la carretera al peu del turó, (ruta del ferro i edificacions) i a
l’acusat impacte paisatgístic que comportaria la seva col·locació a mig vessant.
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8. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
Es proposa la transcripció de l’Estudi informatiu de la Variant est de Ripoll EI-VG-05016,
al POUM de Ripoll.
La finalitat és la d’ajustar el traçat i la reserva de terrenys actual, de forma transitòria fins
que es doni l’aprovació definitiva d’un dels dos traçats proposats per L’Estudi informatiu.
Aquest ajust ha de permetre el desenvolupament i re ordenació de parts del sòl que
actualment resten clarament supeditades a l’afectació de la reserva de sòl de la Variant
est recollida pel POUM vigent, i que amb la nova proposta de traçat se’n veuen
deslliurades.
En el cas de la zona de la riera de Caganell, el desplaçament de l’accés al túnel de Sant
Bartomeu riera amunt, pot permetre el desenvolupament del sòl urbà ordenat segons els
PA 2.06 “Carretera de Vallfogona” i el PA 2.07 “Caganell”, mitjançant la classificació de
nous terrenys en sòl no urbanitzable que els separen i que fins ara es veien afectats. Això
ha de facilitar una ordenació conjunta d’aquest àmbit d’ús residencial i garantir una vialitat
de caire urbà, que enllaci el carrer Progrés amb la carretera de Vallfogona, riera amunt.
En el mateix sentit l’espai planer a peu de riera i limitat pel carrer Progrés i l’antiga
guixera, un cop desafectat per la reserva de la variant, ha de poder recuperar la
classificació de sòl urbà ja considerada pel PGOU de l’any 1984, i donar viabilitat a la
reforma de l’edificació industrial existent amb finalitat d’usos per a activitats econòmiques,
i al mateix temps resoldre i posar en valor el tractament paisatgístic de la part baixa de la
riera de Caganell, actualment força malmesa.
A l’extrem nord-est, al final del traçat previst per la variant, l’afectació de la reserva sobre
el PA 5.06 “Ronda Mas d’en Bosch” precisarà del re estudi d’aquest àmbit urbà, per tal
d’ajustar-ne el seus objectius i aprofitaments.
La present modificació en cap cas fa variar l’objectiu principal recollit en la documentació
del POUM actual, respecte de la previsió d’una vialitat alternativa d’àmbit territorial que
alliberi la xarxa urbana del pas del transit de pas a través del sistema urbà, i que aquest
afecti i interfereixi en els desplaçaments quotidians de la població dins del sistema.

9.DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
En aquest sentit s’incorpora part de la memòria de l’Estudi informatiu on es descriu la
proposta de reserva de traçat de les dues alternatives de la variant est:
L’estudi informatiu correspon a una connexió de la carretera C-17 amb la carretera C-26 a
l’entrada sud de Ripoll, fins a la connexió amb la C-26 en direcció Olot, al nord-est del
nucli. L’únic terme municipal afectat és el de Ripoll.
L’ordre d’estudi assenyala la nova via com una carretera 1+1, de secció 7/10, amb
enllaços a nivell o a diferent nivell i de velocitat específica de 80Km/h.
La traça de la Variant est de Ripoll s’inicia en la connexió amb la C-26 a l’entrada sud de
Ripoll. En aquest punt connecta amb el traçat de la fase definitiva del projecte constructiu
del desdoblament de la -17 amb clau DC-02001.4, que preveu que la C-17 desdoblada
enllaci a nivell amb la C-26 i la penetració a Ripoll. A tal efecte es proposa un enllaç a
diferent nivell amb una rotonda inferior (enllaç Ripoll sud). La distribució de carrils es fa de
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manera que els carrils interiors de cada calçada de la C-17 desdoblada siguin els que
tenen continuïtat amb la Variant est, tot aixecant la seva rasant per sobre de la rotonda,
mentre que els ramals d’incorporació sentit Vic i de sortida sentit Ripoll, serien els carrils
addicionals que conformen el 2+2 de la C-17 desdoblada. De la Variant est hauran de
sortir els ramals que connecten amb la rotonda i, mitjançant aquesta, amb la C-26 i
l’entrada a Ripoll.
S’ha esmentat, els traçats de les alternatives proposades es connecten a la solució
prevista del desdoblament de la C-17 en fase definitiva. Actualment, els treballs de millora
de la C-17 preveuen únicament l’execució d’un túnel pel sentit Vic i l’aprofitament de la
calçada actual sentit Ripoll. Les alternatives proposades son compatibles amb aquesta
fase, encara que caldrà afegir a la calçada actual de la C-17, un carril unidireccional en
sentit Vic per donar accés a la depuradora venint des de Ripoll.
Posteriorment el traçat creua el Ter per posar-se paral·lel al ferrocarril. Es passa en un
túnel d’uns 355 m. per sota del vessant del turó de Sant Antoni.
Després de creuar la riera de Caganell en viaducte, s’inicia un nou túnel d’uns 1.320 m.
Aquest túnel embroca per sota la N-260, deixant a l’esquerra el nucli d’habitatges de
Vistalegre de Ripoll. La sortida es troba als Plans de l’Avellaneda. És en aquest punt on la
Variant est enllaçaria amb una rotonda a nivell amb la carretera actual de connexió amb la
C-26 (enllaç Ripoll nord).
Alternativa 1
L’alternativa té com a tret principal que el tram paral·lel al ferrocarril es col·loca entre el riu
i el mateix ferrocarril. Això comporta que el viaducte sobre el Ter és més curt que en l’altra
alternativa i presenta una cota de pas baixa més o menys similar a la cota del ferrocarril.
L’enllaç Ripoll sud ocupa l’espai del sistema hídric del riu Ter i la riera de les Lloses i, per
tant, s’ha intentat permeabilitzar al màxim la infraestructura mitjançant la implantació de
diversos viaductes que minimitzen l’obstrucció del flux d’aigua i, en conseqüència, les
sobreelevacions són mínimes.
El viaducte sobre el Ter presenta una sèrie de particularitats. En primer lloc, ateses les
característiques del traçat, el seu radi no pot ser inferior a 700m, la qual cosa dona un
esviaix important en l’estrep sud respecte al corrent principal del riu. En segon lloc, recull
els ramals d’incorporació i de sortida que provenen de l’enllaç Ripoll sud. Per tal de no fer
un viaducte amb sobreamplades excessives, els carrils de canvi de velocitat es
produeixen en el propi tauler, donant lloc a un tauler d’amplada variable.
El traçat paral·lel al ferrocarril, entre el creuament del Ter i l’embocament del túnel de
Sant Antoni, requereix una estructura de contenció fonamentada a uns 20 m. de distància
de l’eix dels FF.CC. en direcció al riu. Tot i que no ocuparia l’espai hídric del Ter, si que
podria presentar sobreelevacions respecte a la cota d’inundació corresponent al cabal
dels 500 anys i, per tant, requereix una estructura volada sobre un mur paral·lel al riu
d’uns 676 m. i un pas molt esbiaixat per sobre el ferrocarril, que requerirà d’una pèrgola
d’uns 165 m. de longitud, en una planta de radi mínim per normativa (700 m). La resta del
traçat no comporta dificultats especials, atès que els radis a l’interior dels túnels son
superiors als 600 m, però es manté la visibilitat necessària en tot moment.
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Alternativa 2
Per evitar l’estructura volada, es proposa una segona alternativa, on el tram paral·lel al
ferrocarril, transcorre entre aquets i el vessant. Com a avantatge presenta una nul·la
afectació al riu en aquest tram, s’evita l’estructura en volada, el mur i la pèrgola per sobre
el ferrocarril. Com inconvenient hi ha un viaducte per sobre el Ter a més alçada sobre el
terreny (per tal de passar per sobre del FF.CC.) i més llarg. També comporta desmunts
sobre el vessant (PK 1+300 a 1+450), afecció a les edificacions de la masia anomenada
La Marinyosa (PK 1+200) i per construir el mur 0.8, entre ferrocarril i la variant es
necessita un desviament provisional de la via durant la duració de les obres d’aquest mur.

10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
La modificació del text refós del POUM que es proposa, transcriu integrament la
implantació dels traçat de la reserva per a la Variant est de Ripoll sobre el terreny, les
seves especificacions tècniques, i la documentació complementaria que recull l’Estudi
informatiu de data 15 d’octubre de 2008, amb Ordre d’estudi Núm. 050514 Modificació
Núm. 1.
En aquest sentit es modifiquen els plànols corresponents al Volum lV. Sèrie 8. Urbà i
urbanitzable, del POUM de Ripoll, on queda reflectida gràficament la reserva dels nous
traçats de la Variant est, com a referència per al conjunt de documents de del Volum lV,
que alhora hauran de ser igualment modificats.
Així mateix s’adjunten plànols de detall de l’Estudi informatiu per a una millor concreció
respecte de la formalització prevista per a cada una de les alternatives.
Es proposa una disposició transitòria a les Normes del POUM, per tal de supeditar la
proposta de traçat i la reserva de sòl, a l’ la nova proposta recollida a l’Estudi Informatiu
de la Variant Est de Ripoll.
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NORMATIVA
MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 9 DEL POUM RIPOLL
MODIFICACIÓ DE LA RESERVA DEL TRAÇAT DE LA VARIANT EST DE RIPOLL (C-17)

1. NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM
Al Volum Vll Normes urbanístiques del POUM, s’incorpora la disposició transitòria quarta:
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Sisena. Traçat i reserva de sòl per a la Variant est de Ripoll.
Fins al moment de la seva aprovació definitiva, aquest POUM incorpora la proposta de
traçat que recull l’Estudi Informatiu de la Variant Est de Ripoll. Carretera C-17. Tram:
Ripoll. Clau: EI-VG-05016, promoguda per la Direcció general d’infraestructures de
mobilitat terrestre, del Departament de territori i sostenibilitat, de la Generalitat de
Catalunya.
Fins que no sigui aprovat definitivament, el traçat i reserva de sòl de l’Estudi informatiu,
restarà amb caràcter indicatiu,i supeditat a noves modificacions i als ajustos que pugui
comportar en el seu moment el projecte constructiu que el desenvolupi.
Igualment un cop aprovat definitivament l’Estudi de detall, aquells de sòl urbà, que es
vegin afectats pel traçat, hauran d’ajustar-se a les previsions la Llei d’urbanisme, respecte
dels seus usos i aprofitaments.
2. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
Al Volum Vl Plànols d’ordenació del POUM, es substitueix el traçat i la reserva de sol per
a la Variant est, a totes les sèries:
Volum VI. Sèrie 1. Classificació
Volum VI. Sèrie 2. Sòl urbà
Volum VI. Sèrie 3. Alineacions
Volum VI. Sèrie 4. Urbanitzable
Volum VI. Sèrie 5. No Urbanitzable
Volum VI. Sèrie 6. Catàleg
Volum VI. Sèrie 7. Serveis
Volum VI. Sèrie 8. Urbà i urbanitzable (2000)
Volum VI. Sèrie 9. No urbanitzable (10000)

Ferriol Hereu Fina
Arquitecte Municipal

Ripoll, setembre de 2013
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PLÀNOLS
MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 9 DEL POUM RIPOLL
MODIFICACIÓ DE LA RESERVA DEL TRAÇAT DE LA VARIANT EST DE RIPOLL (C-17)

Plànols
12. Situació. Estudi de mobilitat
13. Traçat de la Variant est, Estudi informatiu EI-VG-05016
14. Superposició POUM / Estudi Informatiu EI-VG-05016
Sèrie 8 Urbà i urbanitzable. Núm. 3
15. Superposició POUM / Estudi Informatiu EI-VG-05016
Sèrie 8 Urbà i urbanitzable. Núm. 5
16. Superposició POUM / Estudi Informatiu EI-VG-05016
Sèrie 8 Urbà i urbanitzable. Núm. 6
17. Superposició POUM / Estudi Informatiu EI-VG-05016
Sèrie 8 Urbà i urbanitzable. Núm. 7
18. Modificació puntual del POUM
Sèrie 8 Urbà i urbanitzable. Núm. 3
19. Modificació puntual del POUM
Sèrie 8 Urbà i urbanitzable. Núm. 5
20. Modificació puntual del POUM
Sèrie 8 Urbà i urbanitzable. Núm. 6
21. Modificació puntual del POUM
Sèrie 8 Urbà i urbanitzable. Núm. 7
22. Detalls de seccions tipus 1. Variant est EI-VG-05016
12. Detalls de seccions tipus 2. Variant est EI-VG-05016
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