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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
 
1.1 Iniciativa 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll (POUM) ordena i qualifica el sòl 
destinat a usos industrials i el concentra en els polígons ja consolidats per l’anterior 
planejament, els quals s’emplacen agrupats al voltant dels terrenys ocupats per edifi-
cacions i colònies industrials històriques de gran dimensió que, varen esdevenir el pol 
principal d’activitat industrial de la comarca. Actualment aquestes agrupacions supo-
sen un tipus d’agrupació d’edificacions emplaçades en parcel·les de petita i mitjana 
dimensió, i que es corresponen majoritàriament a un tipus d’activitats assimilables a 
tallers  i petites industries auxiliars.  
 
La normativa del POUM que regula aquestes zones industrials, contempla majoritàri-
ament una nova ordenació del sòl industrial amb parcel·les mínimes de superfícies 
grans, per a nous establiments. Aquesta ordenació topa amb la realitat de la par-
cel·lació i edificació consolidada dels polígons industrials actuals, que dificulten la pre-
visions de sòl per a la implantació de noves empreses de mitjana i gran dimensió, ja 
que resten supeditades a l’extinció d’activitats i a agrupació de les parcel·les existents. 
 
A partir de la situació actual del sòl industrial consolidat, és palesa la dificultat per a 
preveure nou sòl industrial per a la implantació de noves empreses de mitjana i gran 
dimensió. Tenint en compte la importància per al municipi de la generació de nova 
activitat econòmica, l’Ajuntament de Ripoll promou aquesta modificació puntual del 
POUM de Ripoll per a la delimitació de nou sòl urbanitzable amb destí a ús industrial. 
 
1.2 Objecte 
 
En aquest sentit es proposa la modificació puntual del POUM de Ripoll per tal 
d’ordenar un àmbit situat en sòl no urbanitzable, com a sòl urbanitzable delimitat, SUD 
7 “Carretera de Les Llosses”, amb l’objectiu de garantir una disponibilitat de sòl indus-
trial ajustada a les necessitats d’implantació per a activitats de mitjana i gran  superfí-
cie, i alhora regenerar uns sistema d’espais lliures, que garanteixi la preservació i re-
generació de l’espai natural de l’entorn de la riera de Les Llosses.  
 
L’objecte de la modificació de planejament és: 
 
- Delimitar un sector de sòl no urbanitzable en un àmbit específic de la plana de la riera 
de Les llosses, per tal d’ordenar nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de 
Les Llosses”, que garanteixi la previsió de futures parcel·les per a l’establiment 
d’activitats d’usos industrials, de mitjana i gran superfície.     
- Fixar aquest nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, sobre 
els terrenys ocupats per antigues activitats i les seves edificacions, ara en desús, per 
tal de suprimir l’impacte paisatgístic actual, regenerar l’entorn immediat i garantir una 
total integració de la futura edificació. 
- Supeditar el desenvolupament d’aquest nou sòl urbanitzable al corresponent Pla Par-
cial Urbanístic, que incorpori i reguli les condicions generals de l’ús industrial, la orde-
nació de l’edificació, la seva volumetria, tractament formal i integració en l’entorn. 
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1.3 Localització de l’àmbit  
 
El desdoblament la carretera C-17 de Vic fins a Ripoll, ha estat una de les millores més 
substancials que s’han fet al territori, pel que fa a comunicacions i connexió entre po-
blacions, a l’espera encara del condicionament definitiu de la xarxa ferroviària. 
Representa la revitalització d’un eix històric de comunicació entre l’àrea metropolitana, 
amb les comarques d’Osona i el Ripollès, que posa en valor els nous avantatges tèc-
nics i logístics, alhora de produir, i abastir tant el territori proper com altres zones 
d’activitat econòmica, de manera ràpida i de forma independent. 
 
És en aquest àmbit on els nous emplaçaments destinats a activitat econòmica i indus-
trial, son a tots nivells avantatjosos, tant per la variada oferta de sòl i ma d’obra com 
pel que representa el valor afegit de situar-se en entorns naturals, ben comunicats i 
propers als sectors productius vinculats a l’agricultura i la ramaderia. I suposa la possi-
bilitat de renovar la projecció econòmica dels seus municipis i estimula la previsió de 
nous emplaçaments amb renovada expectativa econòmica, en un territori que no ha 
deixat de ser pol d’activitats, i que al seu dia va ser motor de la industrialització del 
país.   

                                                                                                                                                                      

 
 

 
Un d’aquests emplaçaments amb clar potencial per al desenvolupament d’usos i 
d’activitats econòmiques, es situa just abans d’accedir al nucli urbà de Ripoll, on 
l’autovia de la C-17 enllaça amb la carretera C-26 en direcció Berga, on en un tram d’ 
aproximadament 1.2 kilòmetres travessa una àmplia zona de prats propers a la riera 
de Les Llosses. 
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El tram recta inicial de la carretera C-26 separa, l’àmbit de la riera al sud, del conjunt 
de planes agrícoles al costat muntanya. Aquest sector de la carretera de Les Llosses, 
tant per la seva proximitat al nucli urbà com per les característiques de l’entorn, esdevé 
un àmbit, que dona resposta als potencials i requer iments per la nova dinàmica 
d’activitat industrial que representa l’eix de la C-17.    
 
Els terrenys en els quals la Modificació Puntual proposa la ordenació de nou sòl urba-
nitzable, delimitació del SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, son els situats al costat 
nord del tram final de la recta de la carretera C-26, al seu inici des del creuament amb 
la C-17 a l’accés sud de Ripoll.  
La superfície del sector és de 50.967,00m2 i inclou un conjunt de finques situades en 
sòl no urbanitzable. Les coordenades d’un punt central de l’àmbit són: E(X) 432439.5 
N (Y) 4669877.0  
 

 
 
 
1.4 Planejament territorial i sectorial amb incidència en l’àmbit 
 
Pla Territorial General de Catalunya 
El Pla Territorial General de Catalunya aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, in-
clou el municipi de Ripoll dins l’àmbit territorial de les comarques gironines, que englo-
ba les comarques de l’Alt Empordà, baix Empordà, Garrotxa, Gironès, el Pla de 
l’Estany, el Ripollès i La Selva. 
 
El Pla Territorial de les comarques gironines (PTCG) 
El PTCG va ser aprovat definitivament per resolució de 14/09/2010 
El PTCG ordena el territori de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la 
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva que integren l’àmbit fun-
cional de planificació delimitat pel Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la 
llei 1/1995, de 16 de març, modificada per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, de re-
coneixement de l’Alt Pirineu i Aran com àrea funcional de planificació. 
Per aquest àmbit el PTCG estableix determinacions que han de ser respectades i des-
envolupades per les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les 
d’infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció del patri-
moni ambiental, cultural, social i econòmic”. (Art. 1.1 PTCG) 
El PTCG va entrar en vigor el mateix dia de la publicació de l’Acord de la seva aprova-
ció al DOGC. (disposició final). 
 
Pel que fa als l’àmbit del Ripollès, l’Àmbit del sistema urbà de Ripoll, el PTCG assigna 
per al  municipi de Ripoll, una estratègia de desenvolupament urbanístic qualitatiu i 
amb reforçament nodal per al nucli urbà.  
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El PTCG classifica l’àmbit del sòl urbanitzable en el que es preveu la delimitació de sòl 
urbanitzable, com a sòl de protecció preventiva. 
 
El sòl on es preveu la delimitació de sòl urbanitzable, per bé que allunyat del nucli de 
població, forma part de l’àmbit del sistema urbà de Ripoll, en que el PTCG en quant al 
sistema d’assentaments, assigna una estratègia de desenvolupament urbanístic de 
desenvolupament qualitatiu i reforçament nodal per al nucli urbà. 
 
 

 
 
 
Pla General d’Ordenació Urbana de Ripoll (PGOU) 1983 
El Pla general d’ordenació urbana de Ripoll de 1983 (PGOU), qualificava les finques 
agrupades al voltant d’aquest tram inicial de la carretera de Les llosses, com a sòl no 
urbanitzable, amb les següents característiques:  
Zona 11- Serveis (Inclou terrenys que per la seva proximitat a la carretera poden ser 
objecte de construccions que en depenen o la serveixen).  
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Aquesta condició de “Serveis” va propiciar que a banda i banda d’aquest tram de car-
retera, al llarg del temps, s’anessin establint i succeint una sèrie d’usos, activitats i 
construccions, sense massa control ni garanties envers els objectius i les previsions, 
que posteriorment la legislació urbanística ha anat adoptat respecte dels usos i cons-
truccions en el sòl no urbanitzable. 
 

   
 
La urbanització i edificació d’una part d’aquest àmbit, ja va propiciar que durant la tra-
mitació del nou planejament es plantegés la possibilitat de classificar com a sòl urba-
nitzable aquesta zona. Els paràmetres que es volien aplicar eren els següents: 
 
- Àmbit de sòl urbanitzable no delimitat “Ctra. Les Llosses” (SUND 03): 
 
Edificabilitat bruta %sobre sòl privat 

ús comercial i ser-
veis 

% sobre sòl privat 
ús industrial 

% de sòl públic de 
cessió 

0,20 Entre 67 i 100 Entre 0 i 33 52 
% sòl públic de 
cessió destinat a 
vialitat 

% sòl públic de 
cessió destinat a 
espais lliures 

% sòl públic de 
cessió destinat a 
equipaments  

 

21 25 6  
 
Posteriorment i malgrat diferents al·legacions presentades pels diferents propietaris del 
sector, en l’aprovació del nou POUM els terrenys varen restar classificats com a sòl no 
urbanitzable, bàsicament com a espais de conreu i pastures, i  regulats per les deter-
minacions de Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’Urbanisme (TRLUC). 
 
Al·legació dels terrenys situats a banda i banda de la carretera c-149 de Ripoll a Berga (C-
26, que en el planejament vigent els terrenys estan qualificats com a zona no urbanitzable, 
zona 11, Serveis, en el qual s’admeten construccions que depenen o serveixen a la carrete-
ra. 
Resposta: 
En el planejament inicialment aprovat els terrenys a que es refereix aquest escrit, tenen la 
classificació de sòl no urbanitzable; una part dels terrenys, els situats al costat sud de la car-
retera de Les Llosses, estan inclosos dins un espai especialment protegit, el PN 15.  
Actualment, sobre aquests terrenys s’hi troben diverses edificacions, fonamentalment naus, i 
instal·lacions diverses que foren construïdes a l’empara de les disposicions de la normativa 
del vigent pla general relatives a la zona11, Serveis, en sòl rústic.  
El canvi de classificació dels terrenys a sòl urbanitzable no fou atesa en el tràmit d’aprovació 
dels objectius i solucions generals de planejament, un cop acabat el termini d’exposició al 
públic corresponent, en apartar-se dels criteris generals que guien aquesta revisió del plane-
jament. 
No obstant, atesa l’existència d’edificacions i instal·lacions sobre aquests terrenys, és rao-
nable excloure’ls de l’àmbit del PN 15, en aquella part en que hi han estat inicialment inclo-
sos. 
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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll (POUM) 
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 pu-
blicar publicat en el  DOGC núm. 5181 del 25 de juliol de 2008 (POUM). 
 
Aquests terrenys pertanyen a diverses finques, que atenent a la naturalesa i usos que 
s’hi admeten, el POUM els qualifica de sòl no urbanitzable i els inclou dins dels Espais 
de conreu i pastura. 
 
TÍTOL VII 
REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
CAPÍTOL 1.  DISPOSICIONS GENERALS 
Classificació 
 
Es classifica com a  sòl no urbanitzable: 
1. Els terrenys que el pla ha de classificar com a tal per raó de que: 
a) estan sotmesos  a un règim especial de protecció que segons la legislació sectorial exigeix 
aquesta classificació  com a conseqüència  de la conveniència d’evitar-ne la transformació per 
a garantir-ne d’interès connector, natural, agrari, paisatgístic o d’un altre tipus.  
b)estan subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic. 
2. Els terrenys que el POUM delimita com a tal amb la finalitat de:   
a) donar-los una especial protecció per la raó dels seus valors naturals o paisatgístics, d’acord 
amb els estudis previs per a la redacció d’aquest Pla . 
b) garantir  la utilització racional del territori i la qualitat de vida d’acord amb el model de desen-
volupament urbanístic sostenible. 
3. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en el sòl urbà ni en el 
sòl urbanitzable. 
 
Qualificació del sòl no urbanitzable 
1. Als efectes de regular els usos i les actuacions en aquesta classe de sòl, aquest POUM  
qualifica el sòl no urbanitzable en:  
Sistemes Urbanístics Generals 
Espais del sòl No urbanitzable 
2. Atenent la diferent  naturalesa i valors dels terrenys  classificats com a sòl no urbanitzable,  i 
els usos que s’admeten en els no qualificats com a sistemes generals, el  pla els inclou en els 
següents tipus d’espais: 
 
Espai de conreu i pastura. 
Espai de  bosc. 
Espai per a activitats de  càmping. 
3.  El pla distingeix dins d’aquesta classe de sòl aquells terrenys que han d’ésser objecte 
d’especial protecció i que estan constituïts per : 
a) Les edificacions, els paratges, i altres béns,  amb valors específics de caràcter arquitectònic, 
històric, cultural, científic, o paisatgístic, i que son inclosos en el Catàleg de béns protegits 
d’aquest POUM.  
b) Els espais que estan sotmesos  a un règim especial de protecció segons la legislació secto-
rial i els que aquest pla delimita com a tal per a donar-los una especial protecció per  raó dels 
seus valors naturals o paisatgístics, o bé per la seva funció ordenadora de la forma d’ocupació 
del territori en el context del sistema urbà, d’acord amb els estudis previs per a la redacció 
d’aquest pla . 
4. La qualificació del sòl no urbanitzable en les diferents espais,  i la delimitació dels espais 
béns compresos dins el catàleg de béns protegits es fa en la sèrie 5 dels plànols d’ordenació a 
escala original 1/5000 de tot el municipi. 
 
Sistemes Urbanístics Generals 
Els sistemes urbanístics compresos dins el sòl no urbanitzable tenen la consideració de Siste-
mes Generals, i els serà d’aplicació les disposicions que per a cada sistema s’estableix al Títol 
III d’aquestes Normes.  
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Funció connectora dels espais protegits 
Els espais no urbanitzables que d’acord amb el règim d’ús o protecció tenen la consideració 
d’espais lliures d’edificació, conjuntament amb el sistema d’espais lliures públics previstos per 
aquest POUM en les altres classes de sòl, determinen  una estructura contínua d’espais lliures 
que envolta i fa permeable els nuclis urbans del municipi de  Ripoll, de forma que garanteix la 
connectivitat  biològica, paisatgística  del territori on s’enclava; i no es permet cap transformació 
d’aquests espais que pugui alterar aquests valors.   
 
 

 
 
 
1.5 Descripció i característiques de l’àmbit  
 
L’àmbit de la modificació es centra en uns terrenys actualment classificats de sòl no 
urbanitzable, que configuren un franja de terrenys situats al nord del darrer tram de la 
recta de la carretera C-26 en direcció al terme de Les Llosses. Es tracta d’una zona en 
que la plana de la riera de Les llosses s’entrega als primers pendents i rieres de la 
muntanya del Catllar. Concretament l’àmbit es correspon amb uns terrenys  que varen 
acollir  un seguit d’activitats industrials, que en varen desvirtuar i alterar notablement la 
orografia i naturalesa.    
 
Es proposa la delimitació de nou sòl urbanitzable mitjançant la re classificació 
d’aquesta franja de sòl no urbanitzable, paral·lela al nord del tram final de la recta de la 
carretera C-26.  
La futura ordenació del sector, preveu un àmbit de superfície de sòl urbanitzable de 
50.967,00m2, que haurà de ser ordenat pel corresponent PPU, tenint en compte les 
diverses titularitats del sòl, els condicionants ambientals i de recuperació de l’entorn, 
les necessitats i característiques del sòl d’ús industrial, la dels sistemes d’espais lliures 
i equipament,  l’accessibilitat i mobilitat interna de l’àmbit, etc... 
L’estructura de la propietat, l’encaix d’aquests sols entre la carretera i els pendents de 
la vessant nord de la vall, l’existència dels dominis hidràulics dels dos afluents a la 
riera que el travessen, i la presència de múltiples edificacions disseminades en 
l’entorn, determinaran la configuració dels límits i de la superfície resultant del sector. 
 
L’ordenació del nou sòl urbanitzable es vertebra a partir de l’eix de la carretera C-26, a 
partir de la qual s’haurà de preveure l’enllaç i urbanització d’una vialitat paral·lela que 
permeti accedir i donar servei a la futura distribució de l’edificació industrial. Alhora l’eix 
de la carretera ha de permetre la conducció dels serveis generals urbanístic al sector, 
provinents del punt d’enllaç d’aquesta carretera amb l’eix de la C-17. 
Caldrà adequar i millorar la xarxa de camins i accessos existents que hi ha dins del 
sector. 
La presència dels dos afluents a la riera de Les Llosses, que travessen el sector, han 
determinat la necessitat d’efectuar el corresponent  estudi d’inundabilitat, que ha per-
mès incloure la proposta per a la seva recuperació i integració a la futura urbanització, 
amb totals garanties de preservació i seguretat.   
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1.6 Estructura de la propietat 
 
El nou sòl urbanitzable proposat prové de la re classificació de sòl no urbanitzable, en 
que la major part es troba en desús degut a la caducitat de les activitats i abandona-
ment de les instal·lacions   industrials que s’hi duien a terme. La major part dels ter-
renys son de titularitat privada. Part dels terrenys corresponen a conreus i bosc, i part 
es correspon amb l’àmbit del torrent de Subirats i el clot del Teixó, que formen part del 
domini públic hidràulic. 
 
Aquestes finques de titularitat privada son les que es computaran a efectes del càlcul 
de l’aprofitament del sector, amb una superfície total de 50.967,00m2. 
 
Per a la redacció d’aquest document s’ha efectuat campanya de gestió de sòl,amb 
anàlisi de l’estructura de la propietat, per tal de delimitar un sector que fos viable la 
seva transformació i que alhora garantís al màxim l’adaptació de la futura urbanització i 
del nou sòl industrial als condicionants de l’emplaçament.  
 
Propietari Localització Ref. Cadastral Sup./Topogràfic Sup./Cadastre 
1. Maria Carmen Camacho Alòs Polígon 27 Parcel·la 39 17156A027000390000SP         # 6.865,00m2        6.780,00m2 
2. Lluís Franquesa, SL. Polígon 27 Parcel·la 45 17156A027000450000SF            5.530,00m2        5.422,00m2 
3. José Franquesa Vila Polígon 27 Parcel·la 31 17156A027000310000SU         # 2.846,00m2      39.417,00m2 
4. José Franquesa Vila Polígon 27 Parcel·la 13 17156A027000130000SF         # 5.645,00m2      82.752,00m2 
5. Lluís Franquesa, SL. Polígon 27 Parcel·la 46 17156A027000460000SM            6.163,00m2        6.149,00m2 
6. Lluís Franquesa, SL. Polígon 27 Parcel·la 33 17156A027000330000SW 

001200200DG37A0001KJ 
          8.190.00m2        7.732,00m2 

7. Junta d’aigües de Catalunya Polígon27Parcel·la 9006 17156A027090060000SM            # 480,00m2        2.201,00m2 
8. Rosina Falcó Orri Polígon 27 Parcel·la 10 17156A027000100000SP        #10.400,00m2    246.566,00m2 
9. Lluís Franquesa, SL. Polígon 27 Parcel·la 34 17156A027000340000SA 

001200300DG37A0001RJ 
           3.881,00m2        3.675,00m2 

10. Junta d’aigües de Catalunya Polígon 27 Parcel.la 9007 17156A027090070000SO             #306,00m2           505,00m2 
11. Lluís Franquesa, SL. Polígon 27 Parcel.la 35 17156A027000350000SB             #366,00m2        6.604,00m2 
12. Generalitat de Catalunya  Polígon 27 Parcel.la 9008 17156A027090080000SK             #295,00m2      10.960,00m2 

 
# La superfície topogràfica és la aportada en l’àmbit ja que no s’inclou tota la finca 

 
Abans de la redacció d’aquest document s’ha efectuat campanya de gestió de sòl, per 
tal de delimitar un sector en que la seva gestió fos viable. 
 
1.7 Béns subjectes a protecció ambiental 
 
L’àmbit de la Modificació Puntual es situa al marge nord de la carretera en la zona en 
que l’anterior planejament va permetre l’assentament de construccions i usos tant dife-
rents com ara plantes d’extracció d’àrids, processament de formigó, serradora de fus-
tes, emmagatzematge de materials de construcció, habitatge unifamiliar... que varen 
desvirtuar el valor paisatgístic i varen posar en entredit els valors naturals de part de 
les planes agrícoles i de l’àmbit de la riera de les Llosses. 
Sortosament part de les activitats amb més impacte sobre l’àmbit  han cessat, sense 
possibilitat de reprendre, però han deixat sobre terreny la traça d’edificacions, ins-
tal·lacions i runes.  
 
Es tracta d’uns terrenys molt malmesos i ocupats per antigues activitats i construccions 
disconformes, que han de permetre la seva restauració i garantir l’adaptació dels nous 
usos i edificacions a les exigències de l’entorn i del paisatge que envolten la zona. 
 
L’àmbit es situa al nord de l’eix de la C-26 i resta allunyat de la zona sud que és parci-
alment inundable per efecte de la riera de Les Llosses i de l’àmbit protegit pel Catàleg 
de béns naturals protegits del POUM, com a PN-15 Riera de Les Llosses. 
Per llevant el nou sòl urbanitzable delimitat, coincideix amb el límit de l’àrea d’interès 
natural i paisatgístic del “Vessant dret de les Valls del Freser i del Ter”, recollit pel Ca-
tàleg de béns naturals protegits.  
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Fitxa del paratge natural PN-15 Riera de les Llosses 
 
Nom de l’espai Rieres de les Llosses, Carboneres, Cauvell – Tres Plans, Caganell, i Maiols 
Codi de l’espai PN 15, 16, 17, 18, 19 
SUPERFÍCIE  58 ha tots plegats 
PROTECCIÓ POUM PARATGE NATURAL 
 
Altres proteccions: La part protegida pel Domini públic fluvial 
 
Característiques i justificació: 
Aquestes rieres presenten un bosc de ribera més o menys en bon estat, potser la de Caganell 
sigui el més afectat, també presenten poblacions d’espècies aquàtiques com el barb de munta-
nya i el tritó pirinenc, i juguen un paper important per a la connectivitat ecològica dels espais 
naturals no sols a escala municipal, sinó comarcal. 
 
VALORS DE FLORA, FAUNA  
I GEOLOGIA 

Barbus meridionalis, Euproctus asper 

HÀBITATS 3240, 91E0*, 92A0 
bosc de ribera 

ESPAIS NATURALS QUE  
CONNECTA 

 

 
Diagnosi de l’estat actual 
Totes aquestes rieres pateixen els efectes de tallades i estassades, siguin directes en els seu 
boscos de ribera, o en els boscos adjacents, l’obertura de camins forestals, la pastura excessi-
va i trepig del bestiar, i el motorisme de muntanya il·legal, com a principals impactes. 
En el cas de les riera de Caganell i de Maiols, s’han canalitzat i entubat les seves desemboca-
dures, la qual cosa afecta la seva capacitat com a connector ecològic, així com de desguàs 
d’aigua en revingudes. 
 
Directrius específiques de protecció i gestió 
Respectar una franja de protecció que permeti recuperar el bosc de ribera i evitar l’accés del 
bestiar incontrolat.  
Vetllar perquè les tallades forestals de boscos propers no afectin els boscos de ribera. 
 
 
Fitxa de l’àrea d’interès natural i paisatgístic “Vessant dret de les valls del Freser i del 
Ter”. 
 
ÀREA D’INTERÈS NATURAL 
I  PAISATGÍSTIC.  

Vessant  dret de les  valls del Freser i del Ter. 
 

 
Paratges naturals i espais que integra: 
Aquesta Àrea d’interès  natural i paisatgístic integra  els paratges naturals de:  
Bac de la muntanya del Catllar (PN 4); la plana de Garona (PN 10); de les ribes de Cuavell i 
Tresplans (PN 17); les ribes del Freser (PN 20); les ribes de la riera de Les Llosses (18); 
L’obaga de Sant Quintí (PN3) 
 
Altres espais d’interès paisatgístic que comprèn. 
Els espais compresos entre els paratges protegits abans esmentats. 
Aquests espais garanteixen tant la continuïtat física i ecològica dels espais protegits així com la 
integritat paisatgística dels vessants boscosos de les muntanyes que constitueixen la conca 
visual dels recorreguts de les principals vies d’accés i penetració de Ripoll:  
El vessant oriental  de la muntanya del Catllar (Turó de Caselles)  
El bac d’Estiulella, des del límit de terme fins la plana de Garona.  
En especial, aquesta àrea estableix un límit al creixement urbanístic pel sud i per l’oest de Ri-
poll; realitza una funció de connectivitat ecològica entre les muntanyes de Terrades - Sant 
Quintí i del Catllar;  i entre aquest espais i l’àrea de Sant Roc-Riera de Maiols, a través de la 
plana de Garona.   
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El PTCG fa referència als Catàlegs del Paisatge com a documents vàlids com a  con-
junt de coneixements i propostes indicatives de protecció, gestió i ordenació del pai-
satge d’un territori, amb una valoració que incorpora tant aspectes patrimonials, ambi-
entals, socials...El Catàleg és referent alhora d’assolir coneixements i orientacions per 
a una correcta integració paisatgística de qualsevol actuació a desenvolupar en el terri-
tori. 
 
Les directrius del Paisatge que planteja el Catàleg del paisatge de les Comarques Gi-
ronines, son presents i es concreten en l’escenari que afecta l’actuació que es propo-
sa, com a àmbit inclòs en la unitat de paisatge núm. 4 Alt Ter, i es fixen en els se-
güents objectius: 
 
4.1. Uns assentaments de Campdevànol, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de 
Seguries ordenats i que no comprometin els valors del paisatge que alberga, ni els valors dels 
espais circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat.  

4.2. Unes colònies industrials el llarg de les valls del Freser i el Ter, fonamentalment a nuclis 
com Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Campdevànol, restaurades i rehabilitades com a 
elements amb caràcter històric i compatible amb els seus nous usos i funcionalitats.  

4.3. Un sistema de canals industrials i rescloses dels municipis de Ribes de Freser, Campde-
vànol, Ripoll, Camprodon, Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses (curs alt del Ter) 
ben conservats i valorats com a elements configuratius del paisatge.  

4.4. Uns fons escènics de serra Cavallera i el Taga lliures d’alteracions visuals i sense elements 
que en distorsionin el seu perfil.  

4.5. Unes valls del Ter i del Freser on les planes estiguin preservades i alliberades de construc-
cions excessives per tal de millorar la qualitat del mosaic paisatgístic i mantenir la identitat visu-
al.  

4.6. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i 
que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.  

4.7. Uns eixos viaris històrics (N260-Olot-Vallfogona del Ripollès-Ripoll, C26-Ripoll-Palmerola, i 
GI401Campdevànol-Gombrèn) a les planes de Ripoll, Sant Pau de Segúries, Gombrèn o Va-
llfogona, vertebradores del territori i configuradores d’assentaments i aprofitaments agrícoles, 
mantingudes pel seu valor històric i pel seu rol en l’articulació del territori, sense ampliacions o 
millores que en desvirtuïn el seu traç en el paisatge.  

4.8. Un mosaic paisatgístic de boscos de ribera, camps de conreu, prats de dall i boscos cadu-
cifolis i perennifolis de vessant, mantingut i potenciat com a element d’alt valor ecològic, estètic 
i productiu.  

4.9. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de l’Alt Ter.  

1.8 Infraestructures i xarxes de serveis  
Tot i tractar-se d’una zona on s’hi havien desenvolupat activitats industrials i extracti-
ves, actualment l’àmbit tant sols disposa de subministrament elèctric i de telefonia. 
Caldrà preveure la urbanització de la totalitat del nou sistema de comunicacions amb 
la dotació íntegra de les infraestructures i xarxes de serveis necessàries. 
 
Electricitat 
L’àmbit disposa de subministrament elèctric de l’empresa Electrica Vaquer, SA, per 
mitjà d’una línea aèrea de mitja tensió provinent de la carretera C-17, que segueix el 
traçat de la riera de Les Llosses, que creua la C-26 i alimenta una unitat de transfor-
mació situada a l’extrem est dels terrenys afectats.  
El projecte d’urbanització preveurà la transformació i el subministrament elèctric, de 
forma centarlitzada per a la correcta distribució del servei al conjunt de les activitats 
industrials, i emplaçat en el sòl destinat a sistema d’instal.lacions i centres tècnics pre-
vist dins de l’àmbit.   
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Gas  
La xarxa de gas més propera a l’àmbit, discorre pel voral dret de la carretera C-17 pro-
vinent de Ripoll, però és en forma de branca domèstica i no arriba a la intersecció amb 
la carretera C-26. 
Donada la necessitat de subministrament per a ús industrial caldrà preveure una con-
nexió amb garanties i pressió suficient provinent de la connexió general al municipi que 
discorre en sòl no urbanitzable al nord oest de l’àmbit, a la zona del Remei. 
Caldrà una centralització i regulació de pressió previ subministrament a les activitats, 
que s’ubicarà en el sòl destinat a sistema d’instal·lacions i centres tècnics de l’àmbit.  
 
Telecomunicacions 
Actualment existeix un traçat aeri de xarxa de telèfon que prové de la carretera C-17 
pel costat nord de la C-26, amb una connexió a una de les antigues edificacions exis-
tents a l’àmbit. 
El projecte d’urbanització contemplarà el sooterament de la totalitat del traçat al llarg 
de la C-26, per tal de preveure el subministrament de la xarxa de fibra òptica que actu-
alment s’està implantant al municipi. Un cop dins de l’àmbit es centralitzarà la connexió 
del servei a l’espai destinat a sistema d’instal·lacions i centres tècnics. 
 
Aigua 
El subministrament d’aigua de que disposa l’àmbit actualment és molt precari i no ga-
ranteix la futura demanda per a les noves activitats.  
L’empresa subministradora és Somarsa, i en aquest sentit s’ha emès un informe de 
disponibilitat de recursos hídrics per a la justificació del subministrament necessari de 
l’àmbit, en el que s’adjunta una proposta de la nova xarxa de subministrament prevista. 
Es contempla la connexió 
a la xarxa existent a la carretera C-17 a l’entrada del nucli urbà. Des d’aquest punt 
caldrà soterrar la nova xarxa al llarg del voral est de la C-17 i al llarg de la C-26 fins a 
l’àmbit. 
(S’adjunta informe de l’empresa d’aigües SOMARSA. Annex l ) 
 
Clavegueram 
L’àmbit no disposa de xarxa de clavegueram en condicions. 
La gestió de la xarxa de clavegueram es realitza per part de l’empresa Somarsa i amb 
l’assessorament del Consell Comarcal del Ripollès, com a gestor de l’estació depura-
dora d’aigües residuals Campdevànol – Ripoll. En aquest sentit el Consell Comarcal 
ha emès un informe de la disponibilitat de la depuradora per tal de rebre les aigües 
residuals que es generin en l’àmbit, així com de les condicions i traçat que ha de com-
plir la nova xarxa de desaigües de la futura urbanització.   
(S’adjunta informe del Consell Comarcal del Ripollès. Annex ll ) 
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
2.1 Justificació de la necessitat i conveniència de la proposta 
 
Al Volum ll Informació i diagnosi urbanística, que forma part de la documentació que 
integra el POUM de Ripoll, es feia referència a la necessitat de prioritzar el sòl destinat 
a activitats econòmiques, en detriment del sòl per activitats estrictament industrials. Es 
justificava amb la davallada del sector industrial en la participació de l’economia ripo-
llesa a favor del sector de serveis. 
 
El repunt de la demanda actual i la manca de previsió de nou sòl fa evident la necessi 
tat de disposar de nou sòl per a parcel·les de mitjana i gran superfície, que actualment  
ni l’oferta existent als polígons industrials ni la previsió del planejament pot satisfer. 
 
La previsió de sòl per a activitat industrial que va fer el POU vigent (any 2007) es va  
limitar a considerar les construccions existents en els polígons industrials, i tant sols es  
va preveure un àmbit de sòl urbanitzable per a ús industrial. Per altra banda l’aposta  
per a nou sòl d’activitats econòmiques va ser sobre dimensionat amb una extensa re 
serva de sòl urbanitzable, que ac-tualment ha hagut de ser revisada i rebaixada.    
 
El POUM vigent recull i ordena les àrees de sòl industrial, de forma concentrada, als 
extrems nord est i nord oest del nucli urbà. La major part del sòl industrial és agrupat al 
voltant dels terrenys ocupats per edificacions i colònies industrials històriques de gran 
dimensió, que varen esdevenir el pol principal d’activitat industrial de la comarca. La 
ordenació de molts d’aquests àmbits es correspon amb tipologies de parcel·lació i edi-
ficació ja existent, constituïda majoritàriament per petits lots de parcel·les i naus indus-
trials entre mitgeres, que acullen activitats subsidiàries i vinculades a les activitats in-
dustrials tradicionals. 
 
La normativa del POUM que regula aquestes zones industrials, preveu majoritàriament 
una ordenació del sòl industrial amb parcel·les mínimes de gran superfície, per a nous 
establiments. Aquesta ordenació topa amb la realitat de la parcel·lació i edificació con-
solidada dels polígons industrials actuals, que dificulten la previsions de sòl per a la 
implantació de noves empreses de mitjana i gran dimensió, ja que resten supeditades 
a l’extinció d’activitats i a agrupació de les parcel·les actuals. 
 
No hi ha una previsió de nou sol industrial per a parcel·les de mitjana i gran dimensió, 
les existents en els polígons industrials ja son ocupades i l’oferta majoritària és de peti-
tes parcel·les entre mitgeres, i amb construccions que no sempre son adequades a les 
necessitats i exigències per a l’establiment de noves activitats. 
 
Recentment s’ha concedit llicència municipal per a la implantació en el darrer dels so-
lars industrials lliures d’edificació de gran dimensió que restaven disponibles, provinent 
del desenvolupament del Polígon d’actuació urbanística PA 5.03 “Barricona”, previst 
pel POUM  
Per altra part el POUM tant sols preveu un àmbit de sol urbanitzable delimitat per a la 
ordenació de nou sòl industrial, SUD 6 “Rocafiguera”, que actualment resta com a re-
serva de creixement d’una empresa ja existent, però que degut a la seva ubicació, i 
dificultat d’accés tampoc resol les expectatives de demanda per a noves activitats in-
dustrials d’una certa dimensió. 
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2.2 Justificació de l’activitat prevista 
 
La previsió del nou sòl industrial és destinat a activitats de nova implantació que preci-
sin de mitjana i gran superfície. Els condicionants i requeriments associats a aquest 
emplaçament, implica que siguin unes activitats específiques dins de l’ús industrial, 
que aportin un desenvolupament econòmic de nova generació, i que aquest sigui es-
tretament vinculat amb la mobilitat que facilita el nou eix industrial de la C-17, amb 
clara voluntat de projecció arreu del territori.    
 
Les activitats previstes per al nou sòl urbanitzable seran assimilades a l’ús general 
industrial, ordenat segons les condicions que defineixi el Pla parcial de desenvolupa-
ment corresponent, sempre en relació a les determinacions generals per a l’ús indus-
trial recollides per la normativa urbanística del POUM vigent. 
 
S’admet l’ús industrial sempre que les característiques de l’activitat o dels materials i 
productes utilitzats, garanteixin l’absència de situacions de perill per a la salut i la se-
guretat pública, i que incorpori la correcció de possibles efectes perjudicials per al medi 
ambient i l’impacte paisatgístic segons les determinacions del procediment Ambiental 
de la present modificació i de la normativa ambiental vigent. 
     
2.3 Justificació de l’emplaçament del nou sòl urbanitzable industrial       
 
Actualment la situació del municipi de Ripoll, situat a l’extrem de l’eix de la carretera C-
17, és estratègica com a connector i distribuïdor d’activitat industrial i econòmica, entre 
l’àrea metropolitana i les zones amb activitat productiva de l’interior de les comarques 
gironines i comarques centrals.  
Aquesta situació representa una oportunitat de creixement de l’activitat econòmica del 
municipi, que permet preveure un nou sòl de reserva per a activitat industrial, amb con-
figuració específica per a acollir parcel·les de mitjana i gran dimensió, aptes per a 
l’establiment d’empreses aïllades, ubicades en emplaçaments estratègics. 
 
A l’entrada al municipi, just en el punt on finalitza la C-17, s’inicia la carretera C-26 en 
direcció Berga, que en un tram recte de 1,2 kilòmetres travessa un terrenys planers, 
entre la riera al sud i el vessant de la muntanya al nord. Al tram final d’aquesta recta, al 
seu costat muntanya, es va consolidar una ocupació extensa de terrenys, que l’anterior 
PGOU ordenava com a aptes per a acollir activitats de serveis vinculats a la carretera, 
però que finalment varen esdevenir implantacions de caire industrial. 
Actualment aquestes empreses han cessat completament, però han deixat restes evi-
dents de la seva activitat, en forma d’instal·lacions, construccions i runes, així com 
modificacions importants a la topografia originària i afectació visual respecte de 
l’entorn agrícola i forestal.     
 
La nova previsió de sòl urbanitzable amb destí a zona industrial, es centra en aquest 
tram final de la recta de Les Llosses, al nord de l’eix de la C-26, en la zona més afec-
tada per les antigues activitats de graveres, magatzems d’àrids i planta de producció 
de formigó. Aquest àmbit resta envoltat de sòl no urbanitzable, fet que implica una acu-
rada intervenció ambiental amb totals garanties i justificacions per a una correcta ade-
quació a l’entorn i el paisatge. 
 
L’emplaçament ha de garantir una bona mobilitat, circulació i connexió amb l’eix de la 
C-17, la òptima urbanització i l’adequada dotació de serveis urbans, per tal de poder 
acollir un tipus d’activitat que compleixi amb els requeriments i les dimensions neces-
sàries, per a les que actualment no hi ha oferta, ni el planejament en preveu reserva. 
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La futura urbanització de l’àmbit ha de permetre crear un eix de circulació de vianants i 
bicicletes en paral·lel a la carretera C-26, que enllaci amb els traçats existents del camí 
ral de la riera de Les Llosses, al sud de l’àmbit, i amb el del Remei, a l’oest. 
 
2.4 Justificació de la recuperació de l’àmbit 
 
Les indústries que varen ocupar la major part de l’àmbit que es vol re classifi-
car, es centraven en la explotació, tractament d’àrids i en la producció de formi-
gó, i actualment ha cessat la seva activitat. Part de les construccions i maquina-
ria resten abandonades i en situació de ruïna, i no han estat enretirades, fet 
que amplifica l’impacte que la producció extractiva va provocar a part de les 
finques. Aquesta situació produeix una evident afectació a la imatge de les pla-
nes del fons de la recta de Les llosses, en contrast amb el sòl rústec que 
l’envolta format per planes agrícoles i pendents de bosc. 
 
La previsió de nou sòl urbanitzable amb destí a ús industrial es centra precisa-
ment sobre aquests terrenys afectats, per tal de preveure’n la urbanització i la 
parcel·lació, tant dels sistemes urbanístics com de les zones d’aprofitament 
privat. L’ordenació del nou àmbit, s’adreçarà a millorar les característiques me-
diambientals d’aquests espais, a la seva recuperació, i a garantir el màxim de 
cessions de sistemes d’espais lliures i equipaments. L’ordenació de les par-
cel·les industrial previstes, i en concret les edificacions que les acullin, hauran 
d’aportar un clar valor afegit, traduït en el seu tractament formal i material i la 
seva integració en l’entorn.          
 
Cal preveure la recuperació i la correcta canalització de les dues rieres trans-
versals a l’eix de la carretera C-26, que actualment creuen l’àmbit de forma 
precària i desmillorada, sense proteccions enfront cabals sobtats, mal canalit-
zades, i sense cap mena de condicionament de les seves lleres ni protecció 
natural.     
Així mateix cal disposar d’una extensa franja d’espai lliure de separació entre la 
carretera i la vialitat interna que ordeni les futures parcel·les, a manera de fran-
ja de separació visual amb incorporació de passos de vianants i bicicletes tot el 
llarg de l’àmbit, i que garanteixi la continuïtat dels espais de sòl no urbanitzable 
abans i després de la nova ordenació.  
Les cessions d’espais lliures s’han de concentrar majoritàriament a l’extrem 
oest de la actuació, en uns terrenys on s’inicia el pendent de la muntanya i és 
cobert amb bosc de roures, per tal de garantir la transició entre la nova urbanit-
zació de la plana i agrícola i el bosc.   
 
L’EAE que acompanya la proposta de modificació  aprofundeix en aquest estudi de 
l’emplaçament, tant pel que fa a les característiques actuals de l’àmbit i dels seus con-
dicionants ambientals i paisatgístics per a la recuperació i integració de la proposta en 
l’entorn, així com en l’estudi i necessitats de nova previsió de sòl per a ús industrial. 
 
Arrel de la valoració inicial del Document ambiental inicial estratègic, per part de  
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i de la valoració territorial i urbanística 
de la documentació d’Avanç de la modificació puntual del POUM, per part la Comissió 
Territorial d’Urbanisme. La proposta de modificació incorpora el seguit d’aspectes i 
recomanacions i prescripcions d’ambdós informes a partir de l’esquema orientatiu 
d’ordenació de les zones i sistemes urbanístics de l’àmbit.     
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Tal i com es desprèn de la valoració ambiental de l’impacte de la modificació a l’EAE i 
de les conclusions de l’estudi d’inundabilitat, cal considerar l’ordenació proposada per 
mitjà de l’esquema orientatiu com a determinant alhora d’establir les directrius per a 
l’ordenació de l’àmbit i futur desenvolupament. 
 
És a partir d’aquest esquema orientatiu que l’EAE, juntament amb les consideracions 
de l’estudi d’inundabilitat efectuat, analitzen la intervenció proposada i n’extreuen les 
conclusions pel que fa a la valoració i avaluació dels efectes ambientals de les actua-
cions previstes i en determinen les actuacions i mesures correctores que cal adoptar. 
 
Estudi AmbientalEstratègic. 
6.3 Valoració ambiental de l’impacte ambiental 
 
L’impacte general provocat pel desenvolupament de la modificació puntual s’estima com a 
MODERAT, principalment per la seva situació en un entorn natural, paisatge agroforestal, allu-
nyat dels sòls urbans i industrials del municipi; malgrat tot cal tenir en compte l’absència de 
valors i elements ambientals rellevants a l’interior de l’àmbit, així com una proposta d’ordenació 
que ajusta el futur espai construït als sòls ja transformats i alterats de l’àmbit, i una renaturalit-
zació dels cursos fluvials que permetrà una millora ambiental i paisatgística del sector. Les 
activitats industrials no han d’estar renyides amb la conservació dels espais naturals, si aques-
tes es desenvolupen amb respecte i coherència a les zones d’interès natural i paisatgístic exis-
tents a l’entorn. La valoració de l’impacte es pot minimitzar si s’apliquen en el desenvolupament 
del sector criteris i mesures ambientals, que afavoriran la minimització dels possibles efectes 
ambientals derivats del desenvolupament del sector.  
 
La present proposta de modificació puntual del POUM incorpora i és ajustada a les 
conclusions i determinacions del corresponent estudi d’avaluació del risc 
d’inundabilitat, d’acord amb la normativa vigent i criteris de l’ACA, i la Planificació de 
l’Estudi Fluvial (PEF) de la conca del Ter, que s’incorpora a EAE. 
 
L’estudi d’inundabilitat compatibilitza el risc d’inundabilitat que comporta la proximitat a 
la riera de Les Llosses i l’afectació i proposta per al tractament i per a la recuperació 
dels dos recs que travessen l’àmbit, el Torrent de Subirats i el Clot del Teixó. 
 
Estudi d’inundabilitat de la modificació puntual núm. 11 del POUM de Ripoll. 
9. Conclusions 
 
Situació actual  

- Els cursos fluvials que travessen l'àmbit de la modificació han estat alterats per les acti-
vitats i instal·lacions a l'espai, mitjançant soterraments en diversos trams. Aquestes ca-
nalitzacions no tenen prou capacitat pels períodes de retorn considerats ocasionant la 
inundació de l'àmbit de modificació.   

- La canalització existent a l'interior de l'àmbit pel torrent de Sobirats no té prou capacitat 
per a T=100 i 500 anys ocasionant la inundació d'aquest. A més, l'obra de pas de la 
carretera C-26 tampoc té prou capacitat per aquests períodes de retorn inundant 
aquesta carretera.  

- Les canalitzacions existents en el Clot del Teixó només tenen prou capacitat per a 
T=10 anys de període de retorn menys la primera obra de pas (antic camí). Per la resta 
de períodes de retorn (100 i 500 anys), aquestes obres de pas no tenen prou capacitat. 
A més, l'obra de pas de la carretera C-26 només té prou capacitat per a T=10 anys de 
període de retorn.  
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Situació proposada  

- La recuperació de les lleres existents dins l'àmbit es realitzaran mitjançant un canal tra-
pezoïdal del 2m. de base i 2m. d'alçada amb un talús de com a màxim 45º amb capaci-
tat suficient per a T=500 anys de període de retorn. Per tant, aquesta proposta tindrà 
prou capacitat pels períodes de retorn estudiats.  

- Amb la substitució/remodelació de les obres de pas existents a la carretera C-26 es mi-
llorarà significativament la capacitat d'aquestes eliminant la inundació a la carretera C 
26. L'obra de pas dimensionada pel torrent de Sobirats serà un calaix de 3mx2m d'al-
çada i pel Clot del Teixó serà un calaix de 2mx2m d'alçada.   

- La modificació projecta un vial intern i un carril bici, per tal de salvar els cursos fluvials 
proposats s'han dimensionat seguint la guia tècnica "Recomanacions tècniques per al 
disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial" de l'ACA.   

 
Pel torrent de Sobirats:  
• Pel vial projectat, s'ha dimensionat una obra de pas de 3mx3,5m d'alçada, amb una co-
ta mínima de la clau de 679,08m.   
• Pel carril bici, s'ha proposat una passera on la cota mínima de la clau haurà de ser 
677,65m.  
 
Pel Clot del Teixó:   
• Pel vial projectat, s'ha dimensionat una obra de pas amb les dimensions mínimes 
(2mx2m) amb una cota de la clau de 675,14m.  
• Pel carril bici, s'ha proposat una passera on la cota mínima de la clau haurà de ser 
674,04m. En la modelització s'ha considerat una cota de la clau de 674,66m per respectar 
la cota actual del terreny.  
- Amb aquesta proposta, la zonificació proposada no s'inunda per cap període de retorn 

considerat ni afecta la zona de flux preferent. Per tant, no s'interfereix amb la via d'in-
tens desguàs ni la zona on es poden produir més danys a les persones i els béns (ZIP) 
o zona d'inundació greu (ZIG).   

 
Pel que fa al risc d’incendi forestal, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el municipi de ripoll no està 
declarat zona d’alt risc d’incendi forestal. D’acord amb el mapa de protecció civil de 
Catalunya, el municipi presenta un perill baix i una vulnerabilitat molt alta pel risc 
d’incendi forestal. El mapa de perill bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, indica que l’àmbit de la modificació puntual presenta un risc 
baix.  
 
Pel que fa al risc geològic, segons figura al plànol i la documentació ambiental del 
POUM de Ripoll, l’àmbit de la modificació no presenta un risc per problemes d’erosió i 
inestabilitat geològica elevat: però cal tenir en compte que al nord hi ha alguns espais 
amb pendents superiors al 20%.  
 
Per altra part l’ordenació proposada ratifica la no afectació del sector a l’espai fluvial de 
la riera de Les llosses, catalogat pel Catàleg de béns naturals del POUM com a PN-15 
Riera de Les llosses, ni a l’AINP “Vessant de les valls del Freser i el Ter”, que han de 
continuar garantint la seva funció connectora. 
 
Per tal de garantir la òptima integració de la futura edificació de les zones industrials, el 
Pla parcial urbanístic corresponent, haurà de desenvolupar el corresponent estudi 
d’impacte paisatgístic.  
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2.5 Justificació de l’ordenació de l’àmbit 
 
La proposta de delimitació de sòl urbanitzable SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, par-
teix d’uns paràmetres d’ordenació esquemàtics pel que fa a la disposició dels sistemes 
urbanístics i les zones d’aprofitament privat amb destí a sòl industrial, fruit de l’estudi i 
anàlisis dels condicionants i necessitats ja exposats a l’Avanç de modificació puntual i 
de les consideracions i conclusions del DIAE que l’acompanya. Aquests paràmetres 
hauran de prevaldre alhora de la redacció del PPU per al seu desenvolupament, reco-
llits gràficament als plànols d’ordenació urbanística, i transcrits a les corresponents 
normes urbanístiques. 
 
El Pla Parcial Urbanístic PPU que desenvolupi el SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, 
preveurà l’estructura bàsica i ordenació del futur sòl per a ús industrials, amb l’índex 
d’edificabilitat bruta, els usos admesos, així com les seves intensitats i densitats, i les 
superfícies de sòl de cessió obligatòria i gratuïta per als diferents sistemes que el do-
ten i complementen. 
Les especificacions i exigències pel que fa l’ordenació, arquitectura, materials, i trac-
tament paisatgístic, també hauran de ser recollides pel corresponent planejament deri-
vat, PPU. 
 
La proposta ordenarà el sector, segons els paràmetres generals urbanístics similars al 
conjunt de les zones industrials del municipi, regulades per la normativa del POUM 
vigent, i concretarà les normes urbanístiques que recull la normativa de la present pro-
posta de modificació puntual. 
La normativa garantirà a més a més una correcta implantació en la topografia del sec-
tor, amb la inserció dels volums contra els pendents que limiten el costat nord de 
l’àmbit, sense previsió de desmunts ni contencions de terres vistes. La integració pai-
satgística dels volums així com la formalització de l’arquitectura dels fronts de 
l’edificació, respondran a un tractament unitari, i hauran de seguir un criteri compositiu 
i d’ús de materials conjunt. 
 
Durant el procés de proposta de la modificació del POUM es va crear una comissió de 
seguiment, que integrava diferents agents representatius del territori, amb capacitat i 
interès per a l’aportació de criteris i valors sobre la delimitació i futurs usos de l’àmbit. 
Representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Ripoll i de Les llosses, represen-
tants de la unió d’empresaris del ripollès, associacions ambientalistes, i tècnics ex-
terns.  
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Donada l’especificitat de l’àmbit i la seva situació en l’entorn de les planes de la riera 
de Les Llosses, la comissió va aprofundir tant en la ordenació com en el disseny dels 
futurs usos i construccions, d’una forma molt precisa, que va anar més enllà de 
l’objectiu de delimitació de nou sòl urbanitzable. I que va ajudar a establir les directrius 
pel que fa a la urbanització, disposició d’usos i edificacions del futur desenvolupament. 
 
Per bé que la delimitació de sòl no urbanitzable SUD que proposa la modificació res-
pon a una reserva de sòl genèrica i en supedita l’ordenació i configuració definitiva al 
desenvolupament del corresponent planejament derivat. La previsió esquemàtica i 
orientativa de la disposició de les zones de sòl industrial i dels sistemes urbanístics de 
comunicacions, espais lliures, i equipaments, respon en gran part al disseny i proposta 
d’ordenació que va sorgir dels treballs de la comissió de seguiment. 
 

 
 
Esquema orientatiu d’ordenació. SUD 7 “Carretera de Les Llosses”. 
 
 
Les conclusions i recomanacions ambientals, primer del DIAE, junt amb els preceptius 
informes del Departament de Territori i Sostenibilitat, i actualment amb l’EAE (Annex 
lll) i l’estudi d’inundabilitat (Annex lV). Han permès que l’actual proposta de modificació 
puntual garanteixi la viabilitat urbanística i ambiental, i que de manera orientativa en 
reflecteixi gràficament els trets principals de la ordenació, i n’estableixi les normes bà-
siques urbanístiques, que haurà de recollir el PPU de desenvolupament.    
 
La proposta d’ordenació del nou sòl urbanitzable per a ús industrial preveu la concen-
tració de parcel·les el més gran possible, destinades a ús industrial, situades en la part 
del sòl afectat per les antigues activitats extractives. D’aquesta forma es preveu con-
centrar el màxim de cessions d’espais en les zones perimetrals de l’àmbit per tal de 
garantir la integració amb l’entorn i el paisatge de la vall. El sistema d’equipaments es 
previst que respongui a usos relacionats amb el lleure i la interpretació dels espais 
naturals de l’entorn.  
 
L’ordenació del nou sòl industrial i de la futura edificació, es preveu arrenglerada al 
llarg del vial interior de servei, paral·lel a la carretera de Les Llosses C-26, i connecta-
da amb ella per mitjà d’una rotonda a l’inici est de l’àmbit. D’aquesta forma l’afectació 
sobre el trànsit actual de vehicles no es veu en cap cas afectada. 
 
La separació entre la carretera i el vial intern, constitueix una franja verda que incorpo-
ra una vialitat per a vianants i bicicletes, que creua íntegrament l’àmbit i reforça l’eix 
del camí ral que discorre arran de la riera de Les Llosses. La urbanització de l’àmbit i 
l’adequació dels sistemes urbanístics garantirà en tot moment el pas i l’adequació de la 
xarxa de camins existents dins del sector. 
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La situació del sistema d’espais lliures es preveurà com a franges de separació entre 
la vialitat interna i la carretera C-26. El tractament d’aquesta franja de separació esde-
vé un coixí visual per tal de minimitzar la presència de les façanes edificades, mitjan-
çant una topografia artificial i la plantació d’arbrat i vegetació autòctona, que garanteixi 
la màxima integració paisatgística. 
 
De la mateixa manera es preveuen espais lliures entre les parcel·les industrials, a ma-
nera de franges de protecció visual i d’integració dels espais de connexió amb el sòl no 
urbanitzable de l’entorn. Aquest espais de separació i de connexió amb l’entorn natu-
ral, els configuren el traçat dels dos afluents de la riera, a l’est de l’àmbit, el Clot del 
Teixó, i a l’oest el del Torrent de Subirats. A l’extrem oest del sector es concentrarà la 
major part de sistema d’espais lliures per tal de preservar la transició cap als pendents 
del final de la vall, i incorporarà la cessió de sòl destinat a equipaments que hauran de 
ser clarament vinculats amb usos per la recuperació i preservació d’aquests espais. 
 
El sistema d’espais lliures conservaran el màxim possible el seu aspecte originari, 
sense previsió de nou tractaments. Les parts malmeses per les anteriors activitats que 
no esdevinguin sòl industrial seran recuperades i re vegetades, tal i com es farà amb 
els àmbits dels recs i camins que creuen la zona. 
 
El planejament derivat que desenvolupi el SUD -7“Carretera de Les Llosses”, determi-
narà les necessitats i els condicionants de la urbanització del sector, tant pel que fa a 
les necessitats de serveis bàsics, com a aspectes de tractament paisatgístic i de recu-
peració dels espais malmesos. 
El futur àmbit de sòl urbà consolidat s’haurà de dotar de tots els serveis urbans corres-
ponents, equiparables als de qualsevol altre polígon industrial de la resta del sòl urbà 
del municipi. Els serveis bàsics es preveu que puguin ser conduits fàcilment des de 
l’encreuament amb la C-17, que disposa de xarxes de la totalitat dels serveis urbans.  
 
Tot i tractar-se d’una zona on s’hi havien desenvolupat activitats industrials i extracti-
ves, no existeix cap xarxa de serveis urbans consolidada, i caldrà preveure la urbanit-
zació de la totalitat del nou sistema de comunicacions amb la dotació íntegra de les 
infraestructures i xarxes de serveis.  
 
Pel que fa a la previsió d’aigua al futur sector, caldrà preveure la connexió amb la xar-
xa existent a l’eix de la carretera C-17, i per tant la portada de nova xarxa de subminis-
trament. En aquest sentit l’empresa municipal SOMARSA, gestora de l’abastament, ha 
realitzat un assessorament i estudi pel qual es garanteix la suficiència de recurs per al 
consum màxim estimat de les futures activitats a implantar. (Annex l). 
 
Pel que fa al sanejament de les aigües residuals, caldrà preveure la canalització con-
nexió a la xarxa municipal de sanejament, així com la capacitat de tractament per part 
de l’estació depuradora. En aquest sentit el Consell Comarcal del Ripollès, gestora de 
l’EDAR Campdevànol-Ripoll, ha emès informe respecte la suficiència i capacitat de 
l’EDAR per a rebre les aigües provinents de les futures activitats industrials. (Annex ll). 
 
2.6 Justificació de l’encaix en el planejament territorial general 
 
El Pla Territorial de les Comarques Gironines PTCG,  és vinculant per tots els plans 
d’ordenació urbanística municipal de nova redacció, les seves revisions i els plànols 
parcials de delimitació. 
Atès que es vol promoure la modificació del POUM vigent per a la nova delimitació de 
sòl urbanitzable, s’adaptaran les mesures al PTCG. 
El municipi forma part de l’àmbit del PTCG, aprovat definitivament  l’octubre de 2010 
és posterior a l’aprovació definitiva del POUM de Ripoll, en data 9 d’abril de 2008.  
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El PTCG estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per 
les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobi-
litat, i les derivades de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, so-
cial i econòmic”. (Art. 1.1 PTCG) 
Pel que fa als l’àmbit del Ripollès, l’Àmbit del sistema urbà de Ripoll, el PTCG assigna 
per al  municipi de Ripoll, una estratègia de desenvolupament urbanístic qualitatiu i 
amb reforçament nodal per al nucli urbà.  
 

   
 
 
2.6.1 Sistema d’espais oberts  
 
El sòl on es preveu la delimitació de sòl urbanitzable, actualment és classificat com a 
sòl no urbanitzable per la normativa urbanística del POUM vigent, i d’acord amb el 
PTCG integra el Sistema d’Espais Oberts, i gaudeix de protecció territorial com a sòl 
de protecció preventiva.   
 
Al SUD-7 “Carretera de Les Llosses” es preveu delimitar una àrea per a ús industrial 
de mitjana i gran implantació, que es objecte d’ampliació del sòl urbanitzable del muni-
cipi.  
Pel que fa al sistema d’espais oberts, i hi concorren els següents supòsits que en justi-
fiquen les circumstàncies i condicions per a la seva transformació:  
 
TITOL ll  
Sistema d’espais oberts. 
 
Article 2.1 Objecte. 
2. Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que han de ser 
preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar-ne negati-
vament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els quals els agra-
ris, sense perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i condicions 
que aquestes normes estableixen.  

Art. 2.10 Sòl de protecció preventiva: definició.  
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urba-
nístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla con-
sidera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planeja-
ment d’ordenació urbanística municipal, i en el marc en que les estratègies que el Pla estableix  



   

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL.                                                                                                    
DELIMITACIÓ DE SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL SUD 7     NOVEMBRE 2017 

  - 24 – 

 
per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si 
escau. 
 
Article 2.11 Sòl de protecció preventiva: regulació. 
2. Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a urbanitzable les 
peces de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en 
funció de les opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti 
d’acord amb les estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla, tenint 
present els valors naturals, ambientals i/o agraris a preservar. Si, per raons d’interès general, 
fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, 
aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15.   

Art. 2.15 Règim dels usos i edificacions existents en espais oberts;  
6.La possible classificació com a sòl urbà o urbanitzable de petites peces aïllades de sòl per a 
la legalització de determinades edificacions ha de tenir un caràcter especialment restrictiu i s’ha 
d’ajustar als criteris següents: 
c) Quan es justifiqui que l’activitat separada de l’àrea urbana té un interès especial en termes 
econòmics i en llocs de treball, unes perspectives de creixement en el futur que es considera 
desitjable  i una localització acceptable, es pot admetre una classificació com a sòl urbà indus-
trial amb possibilitats d’’extensió en parcel·la única. En aquest supòsit l’espai d’ampliació no 
computa com a sòl d’extensió corresponent a les estratègies que el Pla assenyala per als nuclis 
propers.  
 
 
2.6.2 Sistema d’assentaments 
 
El sòl on es preveu la delimitació de sòl urbanitzable, per bé que allunyat del nucli de 
població, forma part de l’àmbit del sistema urbà de Ripoll, en que el PTCG en quant al 
sistema d’assentaments, assigna una estratègia de desenvolupament urbanístic de 
desenvolupament qualitatiu i reforçament nodal per al nucli urbà, on hi concorren els 
següents supòsits: 
  
TITOL lll 
Sistema d’assentaments. 
 
Art. 3.8 Desenvolupament qualitatiu. 
2. El Pla estableix específicament aquesta estratègia en aquelles àrees que han exhaurit o 
estan en vies d’exhaurir les disponibilitats de sòl adequat per a l’extensió de la urbanització, 
però que, per les seves significació i localització, poden millorar el seu paper com a àrees urba-
nes en l’estructura territorial, atès que es troben en alguna de les següents circumstàncies:   
b) Son àrees amb potencia de transformació interna per obsolescència de teixits urbans o in-
dustrials i d’instal·lacions o infraestructures.  
 
4. L’estratègia de desenvolupament qualitatiu es considera compatible amb algunes extensions 
urbanes amb l’objectiu d’assolir una configuració i uns límits més adequats de l’espai urbà, que 
poden comportar en el planejament urbanístic la previsió de sòl urbanitzable que fos necessari 
per aquesta finalitat. 
  
Art. 3.17 Creació d’espais per a activitat econòmica. 
1. És un objectiu del Pla avançar en la proximitat i la integració espacial dels habitatges i els 
llocs de treball i en conseqüència recomana que el planejament urbanístic faciliti sempre que 
sigui possible la convivència d’activitat econòmica i habitatge en els teixits urbans existents i en 
els de nova creació. Tanmateix, tenint en compte que els requeriments funcionals i tipològics de 
determinades activitats poden fer molt problemàtica la seva convivència amb els teixits amb 
domini de l’ús d’habitatge, es considera plenament coherent amb els objectius del Pla la creació 
de noves àrees destinades específicament a activitats econòmiques que no tenen cabuda en 
els teixits urbans amb habitatge.  
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2. La creació de noves àrees específiques per a l’activitat econòmica s’ha de fer d’acord amb 
les pautes i procediments establerts per aquestes normes i, llevat que hi hagués justificació 
suficient en sentit contrari, ha de respectar els criteris generals següents:  
d) S’ha de prioritzar la ubicació de noves àrees específiques per a l’activitat econòmica sobre 
eixos existents o previstos de transport públic quan es tracti de zones riques en creació de llocs 
de treball i en posicions d’elevada accessibilitat, que no afectin la mobilitat urbana i local, quan 
es tracti d’activitats que generin una elevada mobilitat de mercaderies. 
 
3. La creació de noves àrees d’activitat econòmica pot fer-se per alguna de les vies següents: 
a) Mitjançant els plans d’ordenació urbanística municipal, els quals es poden proposar en trans-
formacions del sòl urbà o en processos d’expansió urbana en el marc de les estratègies de 
desenvolupament urbanístic establertes pel Pla. 
 
2.6.3 Interès territorial. 
 
Els següents punts resumeixen diversos aspectes que justifiquen la possibilitat que 
més enllà de les estratègies establertes pel PTPCG per a cada nucli, es puguin adme-
tre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic 
general i d’especial interès per al territori, per a garantir una avaluació suficient dels 
pros i contres de la iniciativa. 
 
1. La proposta és plenament coherent amb els objectius plantejats pel Pla, recollits, a 
la memòria del Sistema d’assentaments, dins de les propostes per a l’àmbit del siste-
ma urbà de Ripoll. 
L’estratègia de desenvolupament urbanístic definida per al nucli urbà de Ripoll, amb un 
escenari per a l’any 2026, és d’una estratègia de desenvolupament qualitatiu i refor-
çament nodal. 
 
En aquest sentit la possibilitat de desenvolupament qualitatiu queda implícitament lli-
gada als objectius de millora de les infraestructures de mobilitat plantejats pel propi 
Pla.  
La proposta de qualificació de nou sòl urbanitzable, a l’àmbit de la recta de Les Llos-
ses, resta avalat i justificat, en una de les infraestructures recollides com a millores pel 
Pla, que ja ha estat assolida, amb el desdoblament de la C-17 fins a l’accés sud de 
Ripoll.   
 
2. Tal i com planteja l’Avanç de la modificació, a partir de l’estudi dels usos i la dispo-
nibilitat de sòl industrial a Ripoll i als municipis de l’entorn. L’objecte de la proposta és 
el de delimitar un àmbit de reserva de sòl per a oferir com a emplaçament de nova 
activitat industrial. 
Les característiques i especificitat d’aquests sols implica i garanteix la promoció per 
part d’operadors amb garanties i solvència, que els emmarca dins del ventall 
d’empreses amb voluntat i capacitat d’integració en el territori i amb objectius i necessi-
tats productives i logístiques de representació internacional.  
 
3. Tant en el DAIE inicial com en l’actual EAE s’analitza el valor de la proposta, respec-
te de la resta de sòl industrial del sòl urbà, i del dels municipis veïns.  
El fet de delimitar nou sòl urbanitzable per a ús industrial, enllaça amb estratègies i 
propostes de modificació, d’abast similar, que s’estan plantejant i duent a terme dins 
de l’actual ordenació urbanística del municipi. 
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Un exemple proper a l’àmbit, és la tramitació que s’està duent a terme per a la des-
classificació d’una àmplia zona situada entre l’accés sud al nucli urbà, entre la C-17 i el 
riu Ter, delimitada pel POUM vigent com a sòl urbanitzable SUD-5 “Sant Quintí”. (Ac-
tualment aprovada provisionalment).  
La previsió de tot aquest sòl per usos d’activitat econòmica, similars als que ja hi ha 
consolidats al seu extrem nord amb grans superfícies comercials, ha portat a acordar 
entre propietaris i Ajuntament, la inviabilitat i la manca de necessitat de creixement 
d’aquest tipus d’activitat, i s’ha optat per re classificar dues terceres parts de l’àmbit 
(66.650,00m2) com a sòl no urbanitzable, i retornar-los a la seva classificació prèvia a 
l’aprovació del POUM de 2007.   
 
De forma semblant s’estan plantejant modificacions similars del sòl urbanitzable delimi-
tat, per a us residencial, previst pel planejament, que a dia d’avui han perdut comple-
tament la vigència respecte de les necessitats i expectatives per al desenvolupament 
futur del municipi, que van en contra dels objectius de les recents directrius territorials, 
i que cal replantejar en detriment de previsions més específiques i ajustades a neces-
sitats reals, com la que té per objecte aquesta modificació puntual.   
 
4.-  
Amb tot la implantació d’activitats en sòl no urbanitzable, emparades per l’anterior pla 
general d’ordenació urbana, sota la clau zona 11 Serveis, va permetre el seu assen-
tament. Actualment aquest usos han cessat completament i han deixat la petja de la 
seva activitat, en l’alteració topogràfica, paviments i construccions en runes, afectació i 
colgament de cursos d’aigua, reomplert de materials de rebuig...   
 
És precisament la re consideració d’aquest ús industrial a la zona segons els criteris 
exposats, el que ha de permetre, a part de garantir l’assentament de noves activitats 
de mitjana i gran dimensió, la restauració i recuperació de les parts malmeses d’aquest 
àmbit amb una adequada integració de la nova edificació amb l’entorn i amb el com-
pliment de totes les exigències mediambientals que es desprenen de l’estudi ambiental  
que acompanya la proposta de modificació 
 
Pel que fa a la futura ordenació i urbanització de l’àmbit es tindrà en compte el que 
preveuen les Directrius del Paisatge del PTCG, a l’Art. 2.9 Espais degradats. 
 
1. Cal considerar com a un objectiu de validesa general la restitució dels valors paisatgístics a 
aquells llocs on s’ha perdut per causa de processos de degradació, sovint motivats per les acti-
vitats humanes. Son els espais on hi ha extraccions abandonades, abocadors, edificacions 
agràries en desús, edificacions en ruïna, instal·lacions obsoletes, etc., sobre els quals cal actu-
ar mitjançant la promoció de la transformació física.  
2. Les actuacions sobre els espais degradats son, principalment, destinades a la restauració del 
paisatge malmès amb l’objectiu de reintegrar-los en la imatge paisatgística del territori on se 
situen, però, en alguns casos, aquests espais poden ser oportunitats per a projectes creatius 
nous valors paisatgístics. 
 
 
2.7 Justificació de l’avaluació de la mobilitat generada 
 
En referència a la prescripció de l’Article 118 del RLUC, respecte a l’estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada, donat que l’objecte de la modificació és la de delimitar un 
aàmbit de sòl urbanitzable delimitat, i donat que la incidència sobre la xarxa bàsica 
existent representa una afectació mínima del transit de vehicles a l’eix de la C-26 al 
tram de la recta de Les Llosses. No es considera necessària la redacció d’un estudi de 
mobilitat. 
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En funció de l’ordenació definitiva de l’edificació resultant de l’àmbit, el Pla parcial ur-
banístic corresponent, haurà de desenvolupar l’estudi d’avaluació de la mobilitat gene-
rada, a efectes de concretar la previsió i urbanització definitiva d’accessos i vialitat 
interior.  
 
La ordenació que la modificació incorpora com a proposta orientativa, estructura la 
vialitat mitjançant un carrer de servei interior per a l’accés al sòl industrial, que connec-
ta a través d’un girador de nova construcció sobre l’eix de la C-26, a l’extrem est del 
sector. Tant l’entrada com la sortida dels vehicles que excedeixin al polígon s’efectuarà 
sobre aquest únic girador d’accés, i per tant l’afectació sobre el trànsit de l’actual carre-
tera és mínima, més enllà de la reducció de la velocitat en aquest punt que pugui com-
portar.    
La franja de terrenys que separen l’eix de la carretera C-26 i la vialitat interior del polí-
gon, esdevé una zona d’espais lliures, amb plantació d’arbrat, i en la que s’hi preveu 
una vialitat exclusiva per a vianants i bicicletes en tota l’allargada de l’àmbit i que per-
meti enllaçar els espais de sòl rústec a cada extrem, esdevenir un desdoblament del 
traçat del camí ral que discorre paral·lel a la riera de Les Lloses, i connectar amb les 
vies verdes i camins de muntanya propers. 
L’ordenació dels espais lliures i vialitat interior del polígon, garanteix l’accés a la xarxa 
de camins existents que permeten l’accés a les cases rurals situades al nord de 
l’àmbit, i per tant resolt l’actual accés directe des de la carretera C-26.    
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3. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 
 
 
3.1 Objectius de la modificació del planejament proposada.  
 
L’objectiu principal de la present proposta de modificació puntual del POUM de Ripoll,  
és el de preveure una reserva potencial de sòl que pugui donar resposta a curt termini 
a les demandes concretes de sòl industrial de mitjana i gran dimensió per a 
l’establiment de noves activitats que garanteixin el desenvolupament econòmic i la 
creació de llocs de treball, amb garanties plenes d’integració i adequació a les exigèn-
cies medi ambientals de l’entorn.       
 
La modificació puntual s’estructura en tres directrius principals:  
 
1.  Delimitar un sector de sòl no urbanitzable en un àmbit específic de la plana de la 
riera de Les llosses, per tal d’ordenar nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera 
de Les Llosses”, que garanteixi la previsió de futures parcel·les per a l’establiment 
d’activitats d’usos industrials, de mitjana i gran superfície.     
2. Fixar aquest nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, sobre 
els terrenys ocupats per antigues activitats i les seves edificacions, ara en desús, per 
tal de suprimir l’impacte paisatgístic actual, regenerar l’entorn immediat i garantir una 
total integració de la futura edificació en l’entorn recuperat. 
3. Supeditar el desenvolupament d’aquest nou sòl urbanitzable al corresponent Pla 
Parcial Urbanístic, que incorpori i reguli les condicions generals de l’ús industrial, la 
ordenació de l’edificació, la seva volumetria, tractament formal i integració en l’entorn. 
 
3.2 Criteris d’ordenació 
 
Per tal d’aconseguir els objectius plantejats i justificats anteriorment, es preveu la mo-
dificació puntual del POUM, per a la delimitació de l’àmbit de sòl urbanitzable SUD 7 
“Carretera de Les Llosses". 
 
Per tal d’aconseguir els objectius plantejats per la modificació puntual, aquesta pro-
mou, en primer lloc, el canvi de règim de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable, mitjan-
çant la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable, SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, 
amb una superfície de 50.967,00m2 que el corresponent PPU haurà de desenvolupar i 
ajustar en base als condicionants i necessitats que en garanteixin la seva viabilitat.  
 
La diversitat de propietats que es veuen incloses en l’àmbit afectat per antigues activi-
tats, així com els condicionant orogràfics i la consideració dels espais agrícoles i fores-
tals que l’envolta, fa que la geometria delimitada per al nou sector tingui un perímetre 
irregular, però que garanteix la seva viabilitat urbanística i ambiental, per al seu futur 
desenvolupament. 
 
La modificació parteix d’una proposta d’ordenació esquemàtica i orientativa, que recull 
els trets principals pel que fa a la disposició dels sistemes urbanístics i les zones 
d’aprofitament privat amb destí a sòl industrial, i l’adequació de la futura urbanització i 
edificació als condicionants ambientals i paisatgístics de l’àmbit i entorn a recuperar. 
Les Normes urbanístiques de la modificació puntual recullen al seu articulat els aspec-
tes principals que haurà d’incorporar el corresponent PPU de desenvolupament, a par-
tir dels trets principals de la proposta d’ordenació. 
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El nou àmbit s’ordena per tal de delimitar sòl per a ús industrial, amb la disposició 
d’una vialitat interna que en permeti el correcte funcionament i garanteix la connexió 
amb la xarxa de carreteres que el doten. La situació dels espasi de cessió 
d’equipaments i espais lliures han de facilitar una òptima integració del sector amb el 
sòl no urbanitzable de l’entorn. 
 
La proposta d’ordenació ha de cercar un encaix en el territori i un reduït impacte, alho-
ra que ha de possibilitar la supressió de parts malmeses per les anteriors activitats i 
edificacions, i la recuperació de les dues rieres que travessen el sector. Cal que 
s’estableixi una interfície gradual entre el nou sòl urbanitzable i el sòl rústec, mitjançant 
la disposició d’espais lliures de protecció i es creí un recorregut al llarg del sector per a 
vianants i bicicletes. 
 
A l’est, el nou sòl urbanitzable limita directament amb les finques rústiques situades al 
nord de l’eix de la carretera fins arribar a l’encreuament amb la C-17, on no es preveu 
cap transformació i es conserven íntegres les seves característiques orogràfiques i els 
usos agrícoles a que actualment son destinades.  
Les finques al sud de la carretera i fins al límit del Paratge Natural de la riera de Les 
Llosses (PN-15), resten igualment com a sòl no urbanitzable. Conserven  íntegrament 
les seves característiques orogràfiques i els usos agrícoles. En part d’aquestes finques 
existeixen antigues construccions en desús, en situació d’edificacions i usos discon-
formes en el sòl no urbanitzable, la situació de les quals, caldrà regularitzar segons els 
procediments previst per la legislació urbanística en aquest tipus de sòl.  
 
Les activitats per a les que es preveu aquesta reserva de sòl, són les d’ús global in-
dustrial contemplades pel planejament municipal, sempre que per les característiques 
de l’activitat o dels materials i productes utilitzats, es garanteixi que no s’engendren 
situacions de perill per a la seguretat i la salut pública, i els efectes perjudicials per al 
medi siguin degudament corregits. També cal admetre usos complementaris d’aquesta 
activitat com oficines, despatxos, conservació i guàrdia, sanitari, cultural i esportiu per 
als treballadors de les empreses. 
La suficiència de sòl per a acollir la demanda d’activitats industrials de mitjana i gran 
superfície, ha de quedar garantida per als propers anys amb la reserva que es con-
templa. Els nous terrenys industrials s’ordenaran en solars separats per espais lliures, 
amb una mateixa clau urbanística, que en faciliti i garanteixi la ordenació de l’edificació 
en concordança amb les característiques de l’emplaçament, i la intensitat 
d’establiments requerida. 
    
La urbanització de l’àmbit requerirà de la pràctica dotació i adequació de la majoria 
dels serveis urbanístics generals, inexistents o precaris a la zona, amb la dotació ínte-
gra de les infraestructures i xarxes. Es preveu que aquests serveis siguin conduits fà-
cilment des de l’encreuament amb la carretera C-17.  
Pel que fa a la vitalitat interna, aquesta es preveu com a carrer de doble sentit amb 
accés únic des de la rotonda de nova construcció sobre l’eix de la C-26, i amb una 
rotonda de maniobra, en cul de cas, a l’extrem oest. Al llarg d’aquest carrer es con-
templa la disposició de les places d’aparcament necessàries.  
Per tal de donar solucionar la precària canalització que es va fer dels dos recs que 
creuen l’àmbit, durant la ocupació d’aquest sòl amb activitat industrial, i els problemes 
associats d’nundabilitat que representen. Caldrà preveure la correcta canalització i 
dimensionat del pas de cada rec per sota del vial de servei intern i la carretera C-26 
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Espais lliures 
Mitjançant la distribució i ordenació del sistema d’espais lliures, el PPU ha de preveure 
una correcta integració ambiental i paisatgística de la futura urbanització i el seu ús i 
funcionament amb el conjunt de sòl rústec de planes i vessants que envolten el futur 
sector.  
Cal que es disposin diverses franges d’espais lliures de protecció que separin el vial 
intern i els solars industrials respecte de la carretera, amb un relleu accentuat i amb 
plantació d’arbrat, per tal de minimitzar i integrar visualment els fronts edificats dels 
solars. Dins aquesta franja verda de protecció paral·lel.la a la vialitat caldrà preveure 
un eix per a vianants i bicicletes, que creui l’àmbit, a manera de prolongació i connexió 
amb el camí ral de Ripoll a Les Llosses.   
Al voltant dels trams dels recs no canalitzats es preveuen franges d’espais lliures de 
separació que es corresponen amb la limitació de les franges de servitud hidràulica.      
 
A l’extrem oest del sector caldrà preveure una àmplia cessió d’espai lliure que coinci-
deix amb l’inici del vessant del fons de vall, i es correspon amb uns espais a recuperar 
amb plantació d’arbres, i que actuen com a transició entre el nou sòl urbanitzable deli-
mitat i el sòl rústec. En aquest àmbit final on es concentri la major cessió d’espai lliure, 
hi caldrà preveure l’emplaçament del solar previst per a equipaments. 
 
Segons la proposta d’ordenació de la Modificació Puntual la cessió per a sistema 
d’espais lliures és de 23.886,002  
 
Sistema hidrogràfic 
Tal i com es desprèn de l’estudi d’inundabilitat adjunt (Annex lV) les dos rieres que 
creuen l’àmbit 
i el seu creuament amb la carretera C-26, hauran de ser recuperades i correctament 
urbanitzades segons les determinacions de l’estudi, per tal de garantir una correcta 
resposta enfront a episodis d’aiguats. Aquestes actuacions permeten determinar un 
àmbit concret dels seus dominis públics hidràulics i de les corresponents zones de 
servitud i protecció, per tal d’establir les distàncies mínimes de separació respecte les 
zones d’aprofitament privat. 
 
Segons la proposta d’ordenació de la Modificació puntual la cessió per a sistema hi-
drogràfic, corresponent amb el domini públic hidràulic és de  2.192,00m2 
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Equipaments comunitaris 
A l’extrem oest del sector, a continuació de la zona per a ús industrial, caldrà disposar 
d’una parcel.la destinada a equipaments comunitaris. El seu accés és preveurà des de 
la vialitat interna del sector. S’emplaçarà dins de la zona de transició amb el sòl no 
urbanitzable de bosc que limita amb l’àmbit i envoltada d’espais lliures de protecció. La 
seva situació la fa òptima per a usos relacionats amb l’entorn natural i la seva preser-
vació. 
 
Segons la proposta d’ordenació de la Modificació puntual la cessió per a sistema 
d’equipaments comunitaris és de 2.549,00m2  
 
Infraestructures dels serveis urbanístics i ambientals  
Caldrà preveure una zona destinats a serveis urbans, per a l’emplaçament de les se-
ves construccions i instal·lacions bàsiques. 
 
Segons la proposta d’ordenació de la Modificació Puntual la cessió per a sistema 
d’infraestructures és de 678,00m2  
 
Comunicacions 
Es preveu la disposició i ordenació de la vialitat de l’àmbit, a partir d’una  rotonda sobre 
l’actual carretera C-26, que permeti l’accés des d’un únic punt al vial intern disposat 
paral·lel a la carretera que comuniqui i serveixi les parcel·les industrials, amb una am-
plada de doble carril de circulació i previsió d’espai suficient per aparcaments, i que 
garanteixi espai suficient per al gir i maniobres de camions.  
La urbanització de la rotonda i la vialitat interior haurà de preveure la dotació i submi-
nistrament dels serveis bàsics, provinents del punt d’encreuament entre la carretera de 
Les Llosses amb la C-17, i la seva conducció i centralització fins al nou sector. 
 
Zones d’indústria 
Es preveu l’ordenació de parcel·les d’ús industrial, alineades a la vialitat interna de la 
urbanització i envoltades per franges d’espais lliures de protecció. El PPU de desenvo-
lupament preveurà la ordenació de l’edificació i les seves condicions formals i volumè-
triques, de manera que s’integri i als condicionants de la topografia i s’encaixi als pen-
dents de la vessant nord de la vall. Es preveu una única clau urbanística a definir pel 
PPU de desenvolupament, que ha de seguir els estàndards de les claus existents per 
a la zona d’indústria aïllada, definits a la Normativa del POUM, per tal d’ajustar parà-
metres referents a l’edificació, separació a límits, alçades màximes... que faciliti 
l’establiment de grans i mitjanes empreses, i garanteixi la correcta implantació de 
l’edificació a l’àmbit i el paisatge de l’entorn.     
 
Segons la proposta d’ordenació de la Modificació Puntual la zona d’aprofitament privat 
per a ús industrial és de 15.000,00m2  
 
3.3 Avanç de planejament 
 
El Ple de la Corporació va aprovar en sessió celebrada el 29 de maig de 2017, l’avanç 
de planejament de la Modificació puntual número 11 del POUM de Ripoll referent a la 
carretera de Les Llosses- Can Franquesa, i el corresponent document ambiental inicial 
estratègic, amb la seva exposició pública durant 30 dies. 
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En data de 28 de juliol de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, va eme-
tre informe respecte de la documentació d’Avanç de la modificació puntual del POUM, 
en el qual es feia una valoració territorial i urbanística respecte diversos aspectes de la 
proposta. 
 
En data 27 de juliol de 2017 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Giro-
na, va emetre informe respecte del document ambiental inicial estratègic, pel qual es 
feia una valoració del document inicial estratègic, i una valoració ambiental de la modi-
ficació, i on es descriuen diferents aspectes que cal incorporar a l’estudi ambiental 
estratègic.        
 
És voluntat de la present modificació puntual, mitjançant la seva memòria justificativa i 
la memòria d’ordenació, així com la concreció en les pròpies normes urbanístiques, 
resoldre i donar per estimades les consideracions fetes, tant pel que fa a la valoració 
territorial com a la valoració urbanística, per part de l’informe de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona. 
En el mateix sentit l’anàlisi i conclusions de l’estudi ambiental definitiu que s’incorpora 
annex a aquesta Modificació puntual referma i justifica els objectius de la proposta 
urbanística i el seu desenvolupament, alhora que adopta les consideracions del docu-
ment d’abast de l’estudi ambiental estratègic, emès per l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Girona.     
 
Creixement qualitatiu 
La previsió de la reserva per a nou sòl industrial dona resposta  a l’estratègia de crei-
xement qualitatiu que preveu el planejament territorial. Tal i com es justifica a al punt 
2.6.3 Interès territoria, de la Memòria justificativa. 
. La proposta es plenament coherent amb l’estratègia de desenvolupament qualitatiu i 
reforçament nodal del PTPCG. La millora i desdoblament de la C-17 com a eix econò-
mic de connexió amb l’àrea metropolitana n’és un clar exponent. 
. L’especificitat de l’oferta implica l’establiment de promotors amb garanties i solvència 
amb capacitat d’integració al territori. 
. La recent desqualificació de sòl per a activitats econòmiques al sector SUD-5 Sant 
Quintí, consolida i justifica la reserva de sòl específica per a ús industrial. 
. La ordenació de parcel·les d’ús privat per a l’assentament d’activitats industrials, ga-
ranteix la regeneració d’un espai altament degradat i la recuperació dels valors paisat-
gístics de l’entorn. 
 
Alternativa d’ordenació proposada 
L’emplaçament de l’àmbit de delimitació de la reserva de sòl urbanitzable per a ús in-
dustrial, bé donada pels condicionants actuals d’un àmbit plenament degradat i encai-
xat en una orografia alterada per activitats industrials i extractives, que es permet val-
dre’s d’una nova urbanització i edificació per tal d’assolir la recuperació de l’entorn, tal i 
com s’exposa al punt 2.4 Justificació de la recuperació de l’àmbit, de la memòria justi-
ficativa.   
. L’abandonament i clausura de les activitats que es desenvolupaven a l’àmbit, han 
deixat una evident afectació paisatgística deguda bàsicament a l’alteració topogràfica, 
el soterrament de rieres i la dispersió de restes d’edificacions i instal·lacions dins del 
sector. 
. L’entorn agrícola i forestal resta íntegre i dona peu a una actuació acurada i respec-
tuosa per a la recuperació i millora del paisatge en una zona de transició entre la plana 
de ribera i els primers vessants de muntanya.  
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. L’accés directe des de l’eix de la C-17,amb una afectació nul.la sobre la mobilitat ur-
bana del municipi i sense afectació ni interferències amb la carretera C-26. Comporta 
notables avantatges pel que fa a l’establiment de noves activitats i garanteix una situa-
ció estratègica respecte de la resta de sòl industrial del municipi situat al nord del nucli 
urbà.  
 
Mesures ambientals 
L’estudi ambiental estratègic que s’adjunta annex amb aquesta modificació, es centra, 
en primer lloc, en l’anàlisi de la situació i disponibilitat de sòl per a ús industrial en el 
municipi de Ripoll i altres nuclis de la comarca, per tal de deixar constància del poc sòl 
disponible per a ús d’activitats industrials. En segon lloc, avalua directament els condi-
cionant ambientals de l’àmbit proposat i en planteja els condicionants i les mesures 
concretes que cal adoptar per tal de garantir la viabilitat de la integració ambiental i 
paisatgística de la proposta. Així es concreta tant el  tractament unitari dels espais lliu-
res de l’àmbit, com la integració de la futura edificació envers l’entorn natural, segons 
es defineix al punt 2.5 Justificació de l’ordenació de l’àmbit, de la memòria justificativa. 
. Concentració de parcel·les d’aprofitament privat el més gran possibles en la part de 
sòl afectat per antigues activitats industrials. 
. Cessions d’espais lliures en la zona perimetral de l’àmbit per a una correcta transició 
amb l’entorn. 
.  Sistema d’equipaments comunitaris situat a l’extrem d l’àmbit i relacionat amb usos 
de lleure i d’interpretació dels espais naturals de l’entorn.  
. Vialitat interna de servei amb un únic accés i separada de la carretera mitjançant 
franja verda de protecció i de mobilitat per a vianants i bicicletes. 
. Adequació de la urbanització a la xarxa de camins existents i millora d’accessos a 
l’entorn natural. 
. Cessió d’espais de separació entre parcel·les d’aprofitament privat per a la protecció 
de les rieres a recuperar.  
 
Ordenació de la parcel·lació 
Tal i com es desprèn de la valoració ambiental de l’impacte de la modificació a l’EAE i 
de les conclusions de l’estudi d’inundabilitat, cal considerar l’ordenació proposada per 
mitjà de l’esquema orientatiu com a determinant alhora d’establir les directrius per a 
l’ordenació de l’àmbit i futur desenvolupament. 
Una ordenació de les zones d’aprofitament privat en parcel·les de mida mitjana sepa-
rades entre elles per espais lliures de protecció de les rieres i espais de protecció visu-
al, que n’afavoreixen la singularitat dins del conjunt. Aquest fet dota a cada una de les 
parcel·les d’una autonomia que garanteix plenament les expectatives respecte de les 
futures activitats per a les que es preveu el nou sòl. 
 
El Pla parcial urbanístic que desenvolupi l’àmbit, garantirà juntament amb la pròpia 
normativa urbanística de la modificació, la plena integració de les edificacions de cada 
parcel·la, entre elles, amb els espais lliures que les envolten, i amb l’entorn natural del 
conjunt.  
 
El Pla parcial urbanístic de desenvolupament determinarà la ocupació de l’edificació 
respecte de la parcel·la i de la seva volumetria i integració en la topografia, així com el 
seu tractament formal i material. 
 



   

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL.                                                                                                    
DELIMITACIÓ DE SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL SUD 7     NOVEMBRE 2017 

  - 34 – 

 
Integració paisatgística 
El Catàleg de paisatge de les comarques gironines, a la unitat de paisatge núm. 4 Alt 
Ter, defineix els trets distintius i els principals valors en el paisatge, molts dels quals 
son identificables amb els espais que configuren les planes al voltant de la riera de Les 
Lloses, on es preveu la nova delimitació de sòl urbanitzable. El propi Catàleg de béns 
naturals protegits del POUM, acota aquest sòl entre el paratge natural PN-15 “Riera de  
Les Llosses”, i  l’àrea d’interès natural i paisatgístic AINP “Vessant de les valls del Fre-
ser i el Ter”. 
 
Tal i com es detalla al punt 2.6.3 Interès territorial, de la memòria justificativa, la nova 
classificació d’aquest sòl i la seva ordenació i urbanització futura, es vertebra i argu-
menta, amb la recuperació dels seus valors naturals i la seva integració a l’entorn, més 
enllà de la reserva de nou sòl per a activitat industrial.  
La proposta d’ordenació parteix en tot moment dels objectius que planteja el PTPCG, 
pel que fa precisament a la consideració dels espais degradats. En aquest sentit els 
forts condicionants de l’orografia, les rieres que creuen l’àmbit, la transició entre espais 
naturals i la supressió de les zones degradades, fan que la correcte urbanització 
d’aquest entorn i l’assentament de la futura edificació, es plantegin com una oportunitat 
per a dotar de nou valor paisatgístic aquest àmbit. 
 
Per tal de garantir la òptima integració de la futura edificació de les zones industrials a 
l’entorn, el Pla parcial urbanístic de desenvolupament, haurà de contemplar el corres-
ponent estudi d’impacte paisatgístic.  
 
3.4 Mobilitat generada  
 
Tal i com s’exposa al punt 2.7 Justificació de l’avaluació de la mobilitat generada, de la 
Memòria justificativa. En aquesta fase de modificació puntual per a la delimitació de 
l’àmbit de sòl urbanitzable, no es considera necessària la redacció d’un estudi de mo-
bilitat, donada la dificultat de determinar la incidència sobre la xarxa bàsica e. Amb tot 
es considera que la ordenació proposada representa una afectació mínima del transit 
de vehicles a l’eix de la C-26 al tram de la recta de Les Llosses. 
 
En funció de l’ordenació definitiva de l’edificació resultant de l’àmbit, el Pla parcial ur-
banístic haurà de desenvolupar l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, a efectes 
de concretar la previsió i urbanització definitiva d’accessos i vialitat interior.  
 
3.5 Quadres de dades 
 
S’adjunten els quadres corresponents al nou àmbit que inclou els terrenys classificats 
com a sòl urbanitzable delimitat SUD-7 “Carretera de Les llosses”. 
 
Quadre del nou àmbit SUD-7 “Carretera de Les llosses”. 

 
TOTAL SECTOR 50.967,00m2 100,00% 

SÒL PÚBLIC 35.967,00m2  70,57% 

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 23.886,00m2  

SITEMA HIDROGRÀFIC   2.192,00m2  

SISTEMA EQUIPAMENTS COMUNITARIS   2.549,00m2  

SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES      678,00m2  

SISTEMA DE COMUNICACIONS   6.662,00m2  

SÒL PRIVAT 15.000,00m2  29,43% 

ZONA D’INDÚSTRIA  15.000,00m2  
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4.2 Justificació de les reserves per a sistemes urbanístics. 
 
La superfície de sòl no urbanitzable que la modificació puntual proposa delimitar com a 
sòl urbanitzable és de: 50.967,00m2 
 
El Pla parcial urbanístic haurà de preveure les reserves mínimes de sòl per a sistemes 
urbanístics, segons preveu l’Art. 100.1 del TRLUC: 
 
Als Arts. 44 i 45 del TRLUC, es preveuen el deures comuns dels propietaris de l’àmbit 
pel que fa al repartiment de càrregues, les cessions públiques de sòl destinat a siste-
mes, l’execució i conservació de les obres d’urbanització, i la cessió del sòl correspo-
nent a l’aprofitament urbanístic del sector. 
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4. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 
La present avaluació econòmica financera global de la modificació té com a finalitat 
principal assegurar la realització de les previsions de l’ordenació urbanística proposa-
da, justificant que la distribució de càrregues i beneficiïs és viable i ajustada a les de-
terminacions establertes per la normativa urbanística i la situació del mercat immobilia-
ri. 
El present anàlisi de viabilitat econòmica es centra en la gestió i promoció de l’operació 
de transformació del sòl, i s’ha preparat amb les dades de que es disposa en el mo-
ment de la redacció de la modificació puntual del que n’és part.   
 
Càlcul de despeses  
En el present estudi, s’entén com a despeses totals la suma de les despeses generals 
i de gestió. Les despeses generals son les corresponents a les obres d’urbanització a 
executar dins i fora de l’àmbit delimitat per la modificació puntual i que fan referència a 
les obres d’urbanització internes del sector delimitat costos de les obres d’urbanització 
dels vials, costos d’urbanització dels espais lliures i mesures de recuperació ambien-
tals, detallats a l’EAE, connexions i variacions de xarxes de serveis, obres singulars, 
despeses derivades de la mobilitat generada. 
Les despeses de gestió i altres atribuïbles representen els costos interns necessaris 
per portar a terme tot el procés de transformació del sòl, i aniran a càrrec de : gestió 
per a la redacció de diferents figures de planejament i gestió urbanístic, planejament 
derivat i projectes de reparcel·lació, redacció de projecte d’urbanització, direcció i con-
trol d’obra, despeses de topografia,estudis hidràulics i geotècnics, despeses generals 
d’administració i llicències, impostos i/o taxes, despeses notarials, despeses de regis-
tradors, i despeses de gestió per seguiment d quotes i liquidació de quotes.  
 
Avaluació econòmica 
Actualment els terrenys de l’àmbit es troben classificats com a sòl no urbanitzable, i 
dedicats a espais de pastures i camps de conreu de secà. La major part de l’àmbit 
pertany a ús de pastura, terrenys amb vegetació silvestre, i antics espais ocupats per 
edificis i activitats industrials en desús. 
Mitjançant el mètode analític es defineix l’activitat econòmica que es desenvolupa en 
aquest sols. Aquesta activitat va lligada a les diferents aptituds de cada terreny i 
l’aprofitament que se’n treu, tenint en compte un rendiment mig segons la comarca i 
les condicions de l’enclavament de la finca, l’any 2017. 
Per a determinar el valor de totes les finques es valorarà individualment cada tipus 
d’aprofitament per tal de determinar-ne el valor unitari per hectàrea, de cada utilització, 
comparant aquests amb els costums de la comarca. El preu obtingut sorgeix del preu 
de mercat de finques al municipi de Ripoll. 
Per tant degut als valors de mercat de les finques, tant agronòmic com forestal, i de la 
situació respecte al municipi, podríem considerar un preu de mercat a l’hora de realit-
zar la valoració, de superfície d’ús de pastures.  
  
Valor del sòl rústic Sòl (€/m2) Aprofitament (€/m2) 
Prats i pastures 1,65  
Farratges i pratenses  0,30 
 
Per tant el preu adoptat per a la valoració del conjunt dels terrenys de l’àmbit, per a la 
tipologia de parcel·la i conreu de la zona, és el següent: Prats naturals: 1,95€/m2 
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El valor dels terrenys en aquest moment és de : 
 
Sòl no urbanitzable m2 €/m2 Valor del sòl 
 50.967,00m2 1,95 99.386,00€ 
 
Pel que fa al valor del sostre industrial un cop finalitzat el procés d’urbanització. S’ha 
calculat l’aprofitament urbanístic seguint els criteris definits pel document de “Valors 
bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors per comprovar els valors dels béns 
immobles de naturalesa urbana situats a Catalunya, en els impostos sobre transmissi-
ons patrimonials i actes jurídics documentals i sobre successions i donacions”, publicat 
per l’Agència Tributaria de Catalunya per a fets imposables de l’any 2017.  
 
D’acord amb aquest document, el municipi de Ripoll es determina com a A12 als efec-
tes de la valoració del sòl per repercussió. D’aquesta manera es considera cadascuna 
de les zones d’assignació d’usos detallats, públics i privats, que el POUM delimita en 
aquest àmbit del sòl urbà. 
La relació entre el valor de repercussió de l’ús industrial i el valor de repercussió de 
l’ús residencial, s’estableix en funció de la consideració del municipi i les característi-
ques de l’emplaçament. En aquest sentit cal considerar la categoria d’ubicació com a 
1a. que segons les previsions de L’Agència Tributaria de Catalunya, representa un 
coeficient de 0,50. Amb un valor de repercussió del sòl d’ús industrial (edificis i locals 
industrial si naus-magatzems) de 120 €/m2. 
 
Amb un total de sòl destinat a ús industrial previst de 15.000m2, i una edificabilitat mà-
xima de 0,9m2sostre/m2sòl, equivalent a 13.500,00m2. 
 
Parcel·les Sup. m2 Ús Categoria UT/m2 m2 sostre Total UV. 
 15.000,00m2 Industrial 1 120 13.500,00 1.620.000,00 
TOTAL UNITATS DE VALOR 1.620.000,00 
 
Total unitats de valor de l’aprofitament privat = 1.620.000,00€ 
 
Urbanització i dotació de serveis 
Pel que fa a la vialitat cal considerar el conjunt constituït per la rotonda de connexió 
amb la carretera actual, el nou vial de serveis per a les parcel·les industrials, la conne-
xió amb el camí existent i l’espai destinat a aparcaments, amb el conjunt de serveis i 
dotacions necessàries. 
En total s’ha previst 6.662,00m2 de sistema de comunicacions. 
S’inclou als costos d’urbanització les despeses de connexió i nou traçat de les xarxes 
de serveis de que cal dotar l’àmbit. 
Segons els criteris definits de l’Agència Tributaria de Catalunya els costos 
d’urbanització en un àmbit de sòl urbanitzable pendent de nova urbanització en la que 
preval la vialitat i la important dotació de serveis urbanístics, i per a la que es vol asso-
lir una bona qualitat de finalització, cal preveure uns costos d’urbanització per al siste-
ma de comunicacions de 160,00€/m2.       
 
Sistema de comunicacions 
Dotació de serveis 

m2 Valor €/m2 Valor d’urbanització 

Vialitat 5.244,00m2   
Aparcament 1.418,00m2   
TOTAL 6.662,00m2 150,00€/m2 999.300,00,00€ 
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Condicionament d’espais lliures 
Donat el caràcter rústec de les zones perimetrals de l’àmbit, no es contempla una ur-
banització específica, més enllà de reproduir i conservar les característiques naturals 
dels espais de conreus i boscos. Si que es contemplen actuacions de millora ambiental 
en les zones d’espais lliures de protecció tant del front de la carretera com dels espais 
de servitud de les rieres a recuperar. Es preveu una despesa global de 18€/m2 per al 
total de l’espai destinat a sistema d’espais lliures. 
 
Sistema d’espais lliures m2 Valor €/m2 Valor urbanització 
Parc urbà 14.448,00   
Espais de protecció   9.554,00   
TOTAL  24.042,00 15,00€/m2 360,630,00 
 
Despeses de planejament i gestió de projectes  
Sobre un total d’obres d’urbanització valorat en: 
 
Costos d’urbanització Valors de construcció 
Urbanització de vials  
i condicionament d’espais lliures 

1.359.930,00€ 

TOTAL 1.359.930,00€ 
 
Despeses en projectes i gestió (8% PEM): 123.740,00€ 
 
Rendiment econòmic 
El valor de l’aprofitament privat del sector és:     1.620.000,00€ 
Les despeses de l’execució del SUD son:    1.359.930,00€  
 
El rendiment econòmic de la operació es calcula: 
 
Rendiment = Valor sòl urbanitzable – Valor sòl no urbanitzable – Despeses 
Rendiment =  1.620.000,00€ - 99.386,00€ - 1.359.930,00 =     160.684,00€ 
 
Per tant, la conclusió és que el sector és viable atenent que el resultat és positiu. 
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5. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
CAPITOL l. DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  
 
Article 1. Àmbit territorial i objecte de la modificació puntual  
 
És objecte d’aquesta modificació puntual la delimitació de sòl urbanitzable delimitat,  
SUD-7 “Carretera de Les Llosses”. 
La modificació puntual del POUM constitueix un instrument d’ordenació de l’àmbit defi-
nit a la documentació gràfica, de conformitat amb allò que disposa la legislació urba-
nística actual.  
L’objectiu fonamental de la modificació puntual és la de garantir una disponibilitat de 
sòl industrial ajustada a les necessitats d’implantació d’empreses de mitjana i gran 
dimensió, i alhora regenerar un sistema d’espais lliures, que garanteixi la definitiva 
preservació de l’espai natural de la riera de Les Llosses. 
Aquestes normes són d’aplicació en la totalitat de l’àmbit delimitat en aquesta modifi-
cació puntual, indicat en la documentació gràfica, i en base als criteris i consideracions 
exposats a la memòria d’ordenació.  
 
Article 2. Marc legal 
 
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que 
ve donat per: 
 
. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme           (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modifi-
cació del text refós de la Llei        d’urbanisme. 
. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLUC). 
. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat        urbanística (RPLU). 
. Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sec-
tor públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 
. RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabi-
litació            urbana. 
. Pla Territorial de les Comarques gironines, aprovat definitivament per resolució de 
14/09/20110 (PTCG). 
. Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM de Ripoll aprovat definitivament per la 
CTU en         data 25/07/2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008 (POUM). 
. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
. Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo RD 1492/2011, de 24 de octubre.  
. Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge. 
 
El sòl contingut dins de l’àmbit objecte de la present modificació puntual té considera-
ció de sòl urbanitzable delimitat. 
Per a tot el que la modificació puntual no regula expressament es prendrà de Referèn-
cia la normativa del POUM de Ripoll. 
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Article 3. Contingut i interpretació 
 
1. La modificació puntual està integrada per la següent documentació. (Art. 59 del 
TRLUC). 

1. Memòria informativa 
2. Memòria justificativa 
3. Memòria d’ordenació 
4. Agenda i avaluació econòmica i financera 
5. Normes urbanístiques 
6. Plànols informatius i d’ordenació 

 
2. Els documents d’aquesta modificació puntual s’interpretaran sempre atenent el seu 
contingut i d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. 
En casos de contradicció entre documents o d’imprecisió prevaldrà sempre la interpre-
tació més favorable a la menor edificabilitat, major dotació per a espais públics, menor 
incidència paisatgística i major protecció ambiental. 
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CAPITOL ll. DESPLEGAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
Article 4. Tramitació i procediment d’avaluació ambiental  
 
La Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals a Catalunya d’impuls de l’activitat 
econòmica, estableix en la seva Disposició Addicional vuitena, les regles aplicables en 
matèria d’avaluació ambiental fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 
21/2013. 
L’Art. 115 del RLUC (Decret 305/2006) i 86 bis del TRLUC (Decret Legislatiu 1/2010) 
regulen el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics. 
En l’apartat 6 de la disposició Addicional vuitena de la llei 16/2015, estableix els plans 
urbanístics que són sotmesos a avaluació ambiental estratègica. 
La present modificació puntual per a la delimitació del sòl urbanitzable delimitat SUD-7 
“Les Llosses”, s’ajusta als supòsits sotmesos a l’avaluació ambiental estratègica ordi-
nària (supòsit l apartat 6.a segon i cinquè). 
aquest sentit la present modificació puntual, tenint en compte el document d’abast 
emès per l’òrgan ambiental, s’ incorpora l’Estudi Ambiental Estratègic de l modificació, 
d’acord amb l’Art. 18 de la Llei 21/2013, per tal de procedir a la fase d’aprovació inicial, 
i la fase de consulta de les administracions públiques afectades i de les persones inte-
ressades.  
 
Article 5. Planejament derivat 
 
Amb objecte de complementar les determinacions de la modificació puntual, s’elaborà, 
d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent, el corresponent Pla parcial 
urbanístic. 
 
L’objecte, les determinacions, la documentació i la tramitació dels Plans parcials urba-
nístics es concreten a l’Art. 65 i 66 del TRLUC.  
 
Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de 
les previsions d’aquesta modificació puntual hauran de garantir l’accessibilitat i la utilit-
zació amb caràcter general dels espais d’ús públic, i no seran aprovats si no 
s’observen les determinacions i els criteris establerts a la Llei 20/1991, de 25 de no-
vembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques modi-
ficada pel decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, i els corresponents reglaments de 
desenvolupament. 
 
El planejament urbanístic de l’àmbit no pot establir determinacions que contravinguin o 
dificultin l’execució dels plans sectorials que gestionin els riscos.  
El planejament derivar, projecte d’urbanització i projectes de construcció que es des-
envolupin a partir d’aquesta modificació puntual, hauran d’adaptar-se a les disposici-
ons de la Directiva Marc de l’Aigua, i en particular adaptar-se al reglament de domini 
públic hidràulic pel qual es veu afectat l’urbanisme en zones inundables.   
Igualment caldrà ajustar-se a les determinacions del Pla Especial d’Infraestructures 
hidràuliques dels Rius Ter i Freser. 
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Article 6. Consultes 
 
D’acord amb els articles 19 de la Llei 21/2013, caldrà que l’EAE, juntament amb la mo-
dificació de planejament, se sotmeti a informació pública. Les actuacions de consulta 
inclouran, els següents: 
 
- Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona. Departament de Territori i Sostenibilitat.  
- Oficina Teritorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona. Serveis Territorials a Girona. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
- Secció de Biodiversitat i Medi natural. Serveis Territorials a Girona. Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
- Agència Catalana de l’Aigua. Demarcació  Territorial d Girona. Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat. 
- Entitat gestora del sistema d’abastament municipal en relació amb la disponibilitat 
d’aigua per abastir el nou sector. 
- Protecció Civil. Serveis Territorials a Girona. 
- Plataforma veïnal “Aturem el polígon de la carretera de Les llosses”. 
Associació de Naturalistes de Girona. 
- Secció de coordinació d’Oficines Comarcals. Serveis Territorials a Girona. Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
- Àrea de Medi Ambient. Diputació de Girona. 
- Geologic 
- Servei Territorial de Carreteres a Girona. Departament de Territori i Sostenibilitat. 
- Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i 
Coneixament. 
- Institut Geològic de Catalunya 
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CAPITOL lll. DESENVOLUPAMENT DEL PLA EN SÒL URBANITZABLE 
 
Article 7. SUD -7 “Carretera de Les Llosses” 
 
Aquest sector amplia la previsió de sòl urbanitzable recollit al Títol Vl REGULACIÓ 
DEL SÒL URBANITZABLE. CAPITOL 1. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. 
Incorpora la nova delimitació com a sector de sòl per a activitats econòmiques o indus-
trials, recollides al punt 2 de l’Art. 282 Sectors en que es divideix el sòl urbanitzable 
delimitat, de la normativa urbanística del POUM. 
 
Es descriu com a nou SECTOR 7 Carretera de Les Llosses, a la SECCIÓ SEGONA. 
SECTORS DE PLA PARCIAL de la normativa urbanística del POUM. 
 
SECTOR 7. CARRETRA DE LES LLOSSES 
 
Definició: 
L’àmbit d’aquest sector comprèn en la seva major extensió els  terrenys planers situats 
al tram final de la carretera de Les Llosses C-26, entre aquesta via i els vessants de la 
muntanya del Catllar, en l’àmbit parcialment ocupat per antigues activitats industrials.   
 
Edificabilitat 
L’edificabilitat bruta del sector és de  0,27 m2 /m2. 
 
Condicions d’ús 
 Ús dominant:  
Ús general industrial 
 Usos compatibles 
Ús general terciari 
(Només s’admet l’ús de comerç a l’engròs; el comerç al detall només s’admet  per als 
productes i béns d’equip auxiliars per a la indústria o la construcció.  
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall, només 
s’admet  per als productes i béns de les activitats de l’ús general industrial i dels usos 
compatibles, sempre que sigui vinculat amb l’activitat principal autoritzada, i es desen-
volupi dins del mateix establiment. 
Magatzem 
Aparcament 
Servei viari 
Tallers de reparació de vehicles 
Serveis urbans 
Cultural 
Esportiu 
Recreatiu tipus ll 
Restauració 
 Usos incompatibles: 
Els usos restants 
 
Condicions generals de l’ordenació 
. L’estructura viària del Pla parcial ha d’incorporar la rotonda per a l’accés al vial de 
servei i garantir la reserva d’aparcament per a les parcel·les industrials, la preservació 
dels camins rurals existents, així com la inclusió d’un itinerari per a vianants i bicicletes 
tot al llarg de l’àmbit. 
. En funció de l’ordenació definitiva de l’edificació resultant de l’àmbit, el Pla parcial 
urbanístic haurà de desenvolupar l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, a efec-
tes de concretar la previsió i urbanització definitiva d’accessos i vialitat interior.  
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. Es disposarà d’espai lliure continu entre l’actual carretera i el vial de serveis, com a 
franja de separació i protecció. 
. Per tal de garantir la òptima integració de la futura edificació de les zones industrials 
a l’entorn, el Pla parcial urbanístic de desenvolupament, haurà de contemplar el cor-
responent estudi d’impacte paisatgístic.  
. El sistema d’espais lliures s’ordenarà a la perifèria de l’àmbit per tal de garantir la 
transició amb el sòl no urbanitzable.  
. A l’extrem oest es preveu ubicar-hi el sòl amb destí a equipament comunitari amb 
objecte de potenciar l’espai natural i destinat a usos relacionats amb l’estudi de l’entorn 
i el medi ambient.  
. El Pla parcial urbanístic i el projecte d’urbanització adoptaran les mesures ambientals 
que s’especifiquen a l’Annex l  de les normes urbanístiques del POUM,  i adoptaràn les 
actuacions i mesures necessàries per a la integració de les parcel·les d’ús industrial i 
la seva edificació, als criteris recollits a l’Estudi Ambiental Estratègic adjunt a la modifi-
cació puntual núm. 11 del POUM.  
. Les obres d’urbanització, condicionament  i de millores ambientals de les lleres de les 
rieres, s’adequaran als criteris i condicions tècniques fixats per l’estudi d’inundabilitat 
adjunt a la modificació puntual núm. 11 del POUM. 
 
Condicions d’ordenació de l’edificació i d’intensitat d’establiments 
Es preveurà una única clau urbanística, a partir dels estàndards de la zona d’indústria 
aïllada recollits a la Normativa del POUM vigent, que permeti ajustar aquells paràme-
tres referents a l’edificació, ocupació, alçades màximes, nombre d’activitats... i que 
facilitin les necessitats de les activitats de grans i mitjanes empreses, i garanteixin la 
correcta integració de l’edificació en l’àmbit.       
 
Cessions per a sistemes urbanístics 
Les cessions de terrenys per a sistemes urbanístics tenen una extensió del 70% de la 
superfície del sector del PPU, segons resulta del càlcul de l’edificabilitat del sector.  
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6. PLÀNOLS 
 
1. Situació i emplaçament  
2. Estat actual / Topogràfic 
3. Estat actual / Estudi de l’entorn 
4. Proposta d’ordenació / Plànols d’ordenació  
 
 





Estat Actual / Topogràfic

Ripoll

NOVEMBRE 2017
Ajuntament de

Serveis Tècnics Municipals

Ripoll
(ripollès )

02

E:1/1.500

Modificació Puntual del
POUM de Ripoll núm. 11
Delimitació del Sector 
de Sòl Urbanitzable
Industrial SUD 7 
"Riera de Les Llosses"
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7. ANNEXOS 
 
1. Informe subministrament d’aigua (SOMARSA) 
2. Informe desaigües (Consell Comarcal) 
 
 
TOM 2 .  
 
Avaluació ambiental Estratègica 
 
 
TOM 3 .  
 
Estudi d’inundabilitat 
 



INFORME DE DISPONIBILITAT DE RECURSOS HÍDRICS

PER A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM. 11 DEL POUM.

DELIMITACIÓ DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE

INDUSTRIAL SUD 7 “CARRETERA DE LES LLOSSES”

DOCUMENT

DATA

CODI

: CERTIFICAT

: OCTUBRE 2017

: CD-17-006
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1 ANTECEDENTS I OBJECTE 

 
L’objecte d’aquest informe és emetre un certificat de disponibilitat, exposant la situació actual i justificant 

els recursos hídrics de que disposa el municipi per tal de promoure la modificació puntual núm. 11 del 

POUM. Delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 “Carretera de les Llosses”, al terme 

municipal de Ripoll. 

 

2 NECESSITATS PEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 

 
Segons la informació aportada i  analitzant les dades de consum previstes per el desenvolupament del 

nou sector, es preveuen els consums màxims següents: 

 

Tipologia Superfície 
Dotació 

 
Consum previst 

(m3/dia) 

Equipaments (Sòl Públic) 29.538 m² 4 litres/m² 118,152 m³/dia 

Industrial (Sòl Privat) 19.692 m² 55 m³/Ha 108,306 m³/dia 

Total 226,458 m³/dia 

 

Per tant, la dotació màxima prevista per a la  modificació puntual núm. 11 del POUM. Delimitació del 

sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 “Carretera de les Llosses” es fixa en 82.657,17 m3/any, 

equivalent a 226,458 m³/dia. 

 

3 VOLUM TOTAL DOTACIONS 

 
El municipi de Ripoll compta actualment amb dues captacions superficials, la captació principal Pou 

Corones (Riu Freser) i la captació Canal Guarro Casas (Neida), les quals es troben al terme municipal de 

Campdevànol.  

 

Segons l’expedient número CC2007000694 de la concessió juridico-administrativa de l’Agència Catalana 

de l’Aigua, els municipis de Ripoll i Campdevànol tenen concedits un total de 1.900.000 m3/any, 

equivalents a 60,25 l/s.  
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4 CONSUMS ACTUALS 

 
El consum del municipi de Ripoll durant el 2016 va ser de 945.976 m³, amb un consum mig de 2.591,71 

m³/dia. Per altra banda, el consum del municipi de Campdevànol durant l’any 2016 va ser de 232.340 m³, 

amb un consum mig de 636.55 m³/dia. 

5 DIFERENCIAL SUFICIENT 

 
El consum total dels municipis de Ripoll i Campdevànol al llarg de l’any 2016 va ser de 1.178.316 m³, de 

manera que obtenim un excedent respecte el cabal concedit de de 721.684 m³.  

 

Per tant, l’excedent existent de 721.684 m3 permetrà cobrir en tot moment les necessitats dels 82.657,17 

m3/any de la modificació puntual núm. 11 del POUM. Delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial 

SUD 7 “Carretera de les Llosses”. 

 

 

 

 

 

Ripoll, Octubre de 2017 

 

 

 

 

Francesc Giralt González 

Cap Producció i Distribució Osona Nord 
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CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

 

INFORME TÈCNIC DEL CONSELL COMARCAL RESPECTE LA 

TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 11 DEL POUM DEL 

MUNICIPI DE RIPOLL PER AL SECTOR DE LA CARRETERA DE LES 

LLOSSES A CAN FRANQUESA, TM RIPOLL (OTAAGI20170135) 

 

 

Identificació de l’expedient 

 
Núm. d’informe Medi Ambient  131/2017  

Núm. d’expedient ACA   UDPH2017002337 

Núm. d'exp. Secretaria   761/2017 

Assumpte Necessitats de transport a demanda 

Destinació   Secretaria i Ajuntament de Ripoll  

 

 

 

 

Antecedents 

 

1. Les característiques de disseny de la depuradora de Ripoll – Campdevànol són 

les següents: 

 Cabal : 9.000 m3/dia 

 DBO5: 300 ppm 

 MES: 300 ppm 

 Nitrogen: 50 ppm 

 Fòsfor: 12 ppm 

 

2. La realitat del cabal i de la qualitat d’aigua residual que entra a la depuradora 

és la següent: 

 Cabal : 7.801 m3/dia 

 DBO5: 119 ppm 

 MES: 98 ppm 

 Nitrogen: 20 ppm 

 Fòsfor: 2,84 ppm 

 
3. L’Ajuntament de Ripoll sol·licita assessorament respecte la possibilitat de 

connexió a la xarxa de sanejament, de la futura ordenació de l’àmbit de la 

carretera de les Llosses  a can Franquesa, SUD-7, TM Ripoll 

(OTAAGI20170135). 

4. D’acord amb l’informe presentat, les necessitats de tractament de les aigües 

residuals, pel desenvolupament del sector de sòl urbanitzable industrial SUD-

7,  a la carretera de les Llosses, al municipi de Ripoll, és determina en 82.657 

m3/any, equivalent a 226,46 m3/dia 

5.  Qualsevol connexió al sistema de sanejament de Ripoll, haurà de complir 

l’article 13 del Reglament regular d’abocaments d’aigües residuals de la 



 

 

comarca del Ripollès. “Article 13.- Condicions generals de connexió i 

abocament al sistema públic de sanejament. 

 
13.1.- Sense perjudici d’altres normes i condicions que estableixin els respectius 

ajuntaments, les connexions al clavegueram municipal executades per particulars 

han de respectar les condicions generals següents: 

 

a) Els sol·licitants d’autorització de connexió presentaran un plànol de la xarxa 

de desguàs interior de l’edifici en planta i alçat, a escala 1:100 i 1:50, 

respectivament, en què hauran de detallar expressament els sifons generals i 

la ventilació aèria. 

b)  Els sol·licitants han de presentar, a més, la documentació indicada a l’annex 

3. 

c)  A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades 

per a un desguàs, han de complir-se les següents condicions: 

1a.  El diàmetre interior del clavegueró no serà mai inferior a 20 

centímetres, llevat que les ordenances municipals o una altra 

normativa d’aplicació assenyali un diàmetre superior. 

2a.  Tots els aparells amb desguàs han de disposar de sifó i també ha 

d’instal·lar-se un sifó general a cada edifici per evitar el pas de gasos 

i múrids. 

3a.  Entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici 

s’instal·larà obligatòriament un tub de ventilació, sense sifó ni cap 

tancament, que ha de sobrepassar en dos metres l’últim accessible de 

l’edifici i que ha de situar-se, com a mínim, a dos metres de distància 

dels predis veïns. Per aquest tub s’hi poden conduir les aigües pluvials 

sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de 

recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes antimúrids. 

4a.  Els baixants de l’edifici poden servir de ventilació aèria, substituint el 

tub destinat a aquest fi, sempre que es compleixin les condicions fixades 

en el punt anterior. 

5a.  En els edificis ja construïts, les conduccions d’aigües pluvials poden 

ser usades com a xemeneies de ventilació, sempre que siguin 

susceptibles d’adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i 

desguassin directament al clavegueró. 

 

13.2.- Tota activitat que aboqui aigües residuals no domèstiques haurà d’ubicar, 

abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, 

una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d’obstacle i accessible en tot moment 

als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres. L’arqueta de registre 

complirà les característiques que es descriuen a l’annex 6.  

 

Els cabals punta abocats a la xarxa de sanejament comarcal s’hauran de laminar o 

interrompre, de conformitat amb allò que disposin els serveis tècnics comarcals, si, 

en un moment donat, aquests cabals poden alterar el funcionament normal i calculat 

del sistema.  
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13.3.- Si els efluents no compleixen les condicions i limitacions establertes, l’usuari 

té l’obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes les instal·lacions 

de pretractament, homogeneïtzació i tractament que calguin fins que l’abocament 

compleixi la legislació vigent. 

 

En les activitats industrials, s’haurà de controlar específicament el cabal i la qualitat 

dels abocaments en el cas de neteja de tancs. Per al buidat caldrà l’autorització 

prèvia del Consell Comarcal del Ripollès. En cap cas es podran sobrepassar els límits 

establerts a l’annex 2 i s’hauran de respectar les prohibicions de l’annex 1. 

Està prohibit totalment l’ús d’aigua per la dilució dels abocaments, excepte en cas 

d’emergència comunicada de conformitat amb allò que preveuen  els articles 19 i 20. 

 

13.4.- L’arqueta haurà de disposar, quan el permís d’abocament així ho estableixi, 

d’un element aforador, d’acord amb el que estableix el DL 3/2003, de 4 de novembre, 

pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb 

un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums 

d’aigua consumida i els volums d’aigua abocada fossin aproximadament els 

mateixos, la mesura de la lectura del cabal d’aigua per abastament podrà ésser 

utilitzada com aforament del cabal abocat. Si per les dimensions de l’arqueta o, per 

interferència amb els serveis públics que passen per sota de la vorera o, qualsevol 

altre impediment plenament justificat, no és pogués ubicar en la via pública, és 

col·locarà dins de l’edificació conservant totes les condicions d’accés, previ informe 

favorable dels Serveis Tècnics municipals. 

 

13.5.- Les activitats domèstiques i no domèstiques que es construeixin i obtinguin la 

pertinent llicència municipal després de l’entrada en vigor del present Reglament 

hauran de construir xarxes internes separatives de tal manera que no podran abocar 

les aigües pluvials en la xarxa interna de residuals i viceversa. Les activitats no 

domèstiques procuraran la unificació dels abocaments generats en els processos 

productius. 

 

13.6.- En el cas que la pròpia edificació disposi de sistema separatiu, es disposarà un 

sifó per cada escomesa, prescindint de si els cabals pertanyen a aigües residuals 

domèstiques o aigües plujanes. La seva finalitat és evitar, tant com sigui possible, que 

les restes provinents de les cobertes (planes o en pendent) buidin directament a la 

xarxa general d’aigües plujanes, amb la conseqüent acumulació de sòlids dins de la 

mateixa. 

 

13.7.- Les obres de connexió al sistema de sanejament estan subjectes a les 

prescripcions de la normativa urbanística.  

 

13.8.- Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema, així com 

les de conservació i manteniment, seran a càrrec de la persona interessada. 

 

13.9.- Manteniment del clavegueró 



 

 

 

Totes les connexions de les edificacions fins el punt de connexió a la xarxa de 

sanejament municipal o comarcal , tinguin les característiques que tinguin i 

prescindint de l’ús al que es destinen, hauran de mantenir-se netes i en condicions de 

treball òptim de tots els seus components. Les despeses aniran, sempre, a càrrec de 

la propietat de l’edificació 

 

Quan s’observi alguna anomalia que faci necessària alguna obra de reparació o 

neteja del clavegueró o claveguerons, es requerirà a la propietat, perquè porti a terme 

amb la màxima celeritat possible les esmentades obres. Es donarà un termini per dita 

realització, si passat aquest termini no s’haguessin portat a terme, l’Ajuntament 

corresponent o el Consell Comarcal podran procedir a l’execució subsidiària, de les 

obres necessàries, a càrrec del propietari. 

 

En el cas al que l’evacuació de les aigües residuals s’hagi de fer mitjançant bombeig 

per no tenir cota suficient per desguàs natural, l’escomesa haurà d’anar proveïda 

d’una vàlvula de retenció (situada dins de la finca particular i mai en la via pública) 

que impedeixi l’entrada de les aigües de la xarxa general a l’edificació. 

 

En el cas que el projecte presentat ja prevegi la instal·lació dins de l’edificació a 

construir, d’una activitat concreta, s’haurà de dissenyar la xarxa d’acord amb les 

determinacions d’aquest article, així com pel que fa a la regulació dels abocaments.” 

 

 

6. Els límits admissibles de les característiques de l’abocament al sistema de 

sanejament seran els fixats en l’annex 2 del Reglament d’abocament d’aigües 

residuals de la comarca del Ripollès, concretament ens ho determina l’article 

15 . “Article 15.- Prohibicions i limitacions 

 

15.1.- Resta prohibit a totes les aigües residuals, tant domèstiques com d’altres 

tipus : 

 

a) L’abocament de les substàncies que s’estableixen en l’annex 1 del present 

Reglament. 

b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permetin el seu abocament a 

sistema, excepte en casos d’extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, 

amb comunicació prèvia a l'ens gestor.  

c) L’abocament d’aigües blanques i aigües pluvials al sistema d’aigües residuals 

quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir a l’entorn de 

l’activitat una xarxa separativa d’aigües pluvials o una llera pública. En cas 

contrari s’haurà d’obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.  

 

15.2 . Limitacions per a l’abocament a la xarxa de sanejament d’aplicació a les aigües 

residuals no domèstiques: 
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a) En els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en 

l’annex 2 del present Reglament, s’hauran de respectar les limitacions que s’hi 

estableixen.  

b) El Consell Comarcal del Ripollès, amb comunicació a l’Agència Catalana de 

l’Aigua, podrà adoptar limitacions diferents de les establertes en l’apartat 

anterior quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s’aconsegueixi 

que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal 

abocat considerat en el permís d’abocament decrementi a causa de l’estalvi 

d’aigua per part de l’establiment. 

c) Quan la capacitat de les instal·lacions públiques de sanejament es trobi per sota 

del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, es podran admetre abocaments 

que superin els límits establerts en el bloc 1 de l’annex 2 d’aquest Reglament amb 

l’objectiu d’aprofitar al màxim la seva capacitat de depuració. Caldrà que 

aquesta possibilitat es reguli en el permís d’abocament detallant-se, entre altres 

aspectes, els límits sobre l’horari, el cabal i les càrregues contaminants de 

l’abocament, així com el sobrecost. L’atorgament del permís no pot en cap cas 

comprometre l’assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui 

el sistema públic de sanejament. 

d) Per contra, quan en un sistema o subsistema del servei públic de sanejament 

s’arribi a un nivell proper al de saturació, d’acord amb l’article 16, podran 

aplicar-se transitòriament mesures extraordinàries per restringir l’acceptació de 

nous cabals d’aigües residuals o per imposar límits de control de la contaminació 

més exigents que els que figuren a l’annex 2. 

e) El Consell Comarcal del Ripollès podrà disminuir determinats valors dels límits 

de l’annex 2 per necessitats derivades de criteris de qualitat de les seves aigües 

tractades i fangs, en relació amb les tècniques i normatives de reutilització i 

disposició. 

f) Les previsions contemplades en aquest article, així com les de l’annex 2 d’aquest 

Reglament, poden ser objecte de modificació i adaptació per a determinats 

usuaris, si raons relacionades amb la gestió de les instal·lacions comarcals de 

sanejament, com el balanç general de certs contaminats, els graus de dilució, la 

consecució d’objectius de qualitat o altres, així ho justifiquen, amb prèvia 

audiència dels interessats per un període de quinze dies. Les modificacions només 

podran consistir en establir prohibicions i límits més restrictius, en funció de les 

característiques especials dels efluents de determinats usuaris, fent-ho constar de 

manera justificada en el permís d’abocament. 

g) En el cas d’autoritzacions d’abocament que es resolguin amb condicions més 

restrictives que les de l’annex 2 per aplicació dels apartats d) i e) anteriors, es 

faran constar aquestes condicions específiques en l’autorització d’abocament.  

h) Les autoritzacions d’abocaments poden incloure excepcions temporals als 

requeriments especificats en el bloc 1 de l’annex 2 d’aquest Reglament, sempre 

que es compleixi l’establert a l’article 28.” 

 

 

Fonaments de dret 

 



 

 

Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Ripollès 

 

Article 7.- Planejament urbanístic. En aplicació d’allò que disposa el Text refós de la 

Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, en la tramitació dels plans 

d’ordenació urbanística municipal i del seu planejament urbanístic derivat, caldrà 

informe del Consell Comarcal del Ripollès per raó de la seva competència en matèria 

d’aigües residuals. 
 

 

Conclusions 

 

Primer.- L’abocament de les aigües residuals a la depuradora de Ripoll, haurà de 

complir amb els límits fixats en l’annex 2 del Reglament d’abocament d’aigües 

residuals de la comarca del Ripollès, aprovat el 13 de maig de 2009. En el cas de no 

ser així, s’haurà de procedir a efectuar un tractament en origen, tal i com determina 

l’article 17 de l’esmentat Reglament. 

 

Segon.- De conformitat amb l'article 7, del Reglament regular d'abocaments d'aigües 

residuals a la comarca del Ripollès, informo favorablement sobre el permís de la 

connexió de les aigües residuals de la futura ordenació de l’àmbit de la carretera de 

les Llosses  a can Franquesa, SUD-7, TM Ripoll (OTAAGI20170135) a l’estació 

depuradora de Ripoll- Campdevànol, ja que no hi ha problemes per rebre la quantitat 

de 226,46 m3/dia. 

 

Tercer.- S’hauran d’executar dues xarxes d’abocament separades, una per a les aigües 

residuals que abocaran a la depuradora, i una per a les aigües pluvials que s’abocaran 

a llera pública. 

 

Quart.- El permís anterior s’atorga sense perjudici de les competències del municipi 

sobre la xarxa pública local de clavegueram. 
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