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1.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1

Objecte de la modificació puntual

La proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) té dues
motivacions diferents, una relativa al Catàleg de béns naturals i l’altra a la regulació de l’ús de
càmping.
La primera motivació és la revisió del catàleg de béns naturals del POUM de Ripoll (2008), de
cara a actualitzar les descripcions i característiques de cada espai protegit, en base als canvis
introduïts per normes de rang territorial, o transformacions i evolucions dels propis espais, per
tal de millorar la regulació dels usos compatibles amb les característiques i grau de protecció de
cada espai, així com les possibles edificacions i construccions que hi puguin ser admeses.
El POUM de Ripoll fou aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona, el 9 d’abril
de 2008 (publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008). Dos anys més tard, el 14 de setembre de
2010, el Govern de Catalunya aprova definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines. Per això, un dels objectius de la present revisió i modificació del catàleg de béns
naturals, és la seva adaptació i ajust a aquest Pla territorial.
Els treballs de base per elaborar el catàleg de béns naturals del POUM de Ripoll es van efectuar
durant l’any 2004, per la qual cosa han passat gairebé 13 anys durant els quals s’han aprovat, a
més del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, la proposta catalana de la xarxa
Natura 2000 (setembre de 2006, amb declaració definitiva de les Zones Especials de Conservació
el desembre de 2013), i altres.
La segona motivació de la modificació puntual del POUM és una proposta particular, feta a
l’Ajuntament, per a l’emplaçament d’una activitat turística en una finca situada en sòl no
urbanitzable (SNU) del terme municipal de Ripoll. En vista a antecedents d’implantacions d’usos
similars en el sòl no urbanitzable en altres municipis, aquesta modalitat de turisme rural
s’assimila a l’activitat de càmping. Aquesta activitat de turisme rural cal que sigui compatible
amb la regulació del SNU que en fa el planejament territorial i sectorial, així com el propi POUM,
respecte de la protecció mediambiental i paisatgística, i respecte de la legislació que regula els
establiments d’allotjament turístic.
Actualment el POUM de Ripoll, presenta una falta de concreció alhora de definir i delimitar les
zones de SNU en les quals és possible la delimitació d’espais per a l’activitat de turisme rural o
càmping. Es dóna una discordança d’interpretació entre la normativa urbanística del
planejament, pel que fa a la ordenació d’aquests espais, i la seva previsió i representació gràfica
en els plànols d’ordenació. El municipi de Ripoll disposa del corresponent PEU del Catàleg de
masies i cases rurals, en la normativa del qual queda recollida la compatibilitat dels usos de
turisme rural.
D’una banda les normes urbanístiques del POUM defineixen els espais per activitats de turisme
rural o càmping, i preveuen que la seva delimitació sigui ordenada i regulada mitjançant la
redacció del corresponent Pla Especial Urbanístic (PEU). Per altra banda els plànols d’ordenació
del POUM recullen gràficament la qualificació d’aquests espais específics per a la implantació
d’aquestes activitats, però solament delimiten l’espai corresponent a una activitat de càmping
actualment en funcionament. Finalment, el PEU del catàleg de masies contempla únicament l’ús
de turisme rural en el sí de les edificacions catalogades.
Amb tot això, no queda clar com delimitar i regular els futurs espais que s’ordenin mitjançant el
corresponent PEU d’espais de turisme rural o càmping.
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Cal admetre un únic espai en SNU, per a aquestes activitats segons la previsió que fa el POUM
actualment als plànols d’ordenació, o cal que els plànols recullin en successives modificacions
puntuals del planejament, els nous espais que es delimitin mitjançant els futurs PEU? Pot fer-se
extensiu l’ús de turisme rural i càmping en els espais en que es reconeix per a les edificacions de
masies i cases rurals catalogades?
Es planteja, doncs, la modificació de la actual classificació que fa la normativa del POUM del
SNU, amb objecte de suprimir la qualificació d’espais de turisme rural o càmping, per tal de
garantir que la seva ordenació i delimitació sigui exclusiva del corresponent PEU específic.
Es complementa la normativa urbanística que fa referència als usos, actuacions i edificacions
dels establiments de turisme rural o càmping, en els espais admesos del SNU del terme
municipal, amb acord als graus de protecció establerts al Catàleg de béns protegits del POUM, i
amb totes les garanties pel que fa als requeriments d’integració al paisatge i al medi natural. I
als plànols d’ordenació se suprimeix la representació gràfica dels espais de turisme rural o
càmping.

1.2

Promoció i redacció

La promoció de la present Modificació puntual del POUM va a càrrec de l’Ajuntament de la
Comtal Vila de Ripoll amb CIF P1715600A, i domicili a la plaça de l’Ajuntament núm. 3 de Ripoll.
DOCUMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM
La redacció d’aquesta modificació és a càrrec de Ferran Gonzàlez i Prat, llicenciat en Biologia,
col·legiat núm. 21541-C, i resident a Ripoll.
AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
La redacció de l’Estudi ambiental estratègic i el document resum d’avaluació ambiental és a
càrrec de Josep M. Mallarach i Carrera, doctor en Biologia, màster en Ciències Ambientals i
llicenciat en Geologia, i resident a Olot, col·legiat COAMB núm. 387.

1.3

Marc normatiu

La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc legal següent:
1.3.1

Legislació urbanística

✓ Reial Decret Legislatiu 2/2008, del 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl
✓ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU).
✓ Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (TRLU).
✓ Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
✓ Llei 21/2013, de 9 de desembre, avaluació ambiental.
✓ Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
✓ Acord GOV/157/2010, de 14 de setembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla territorial
parcial de les Comarques Gironines.
✓ Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 23 de novembre
de 2010
4

✓ Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges
d’ús turístic.
✓ Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, es va aprovar definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 d’abril de 2008 i es va publicar en el DOGC
núm. 5181 del 25 de juliol de 2008 (POUM).
✓ Text refós del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals del terme municipals de Ripoll,
aprovat definitivament el 6 d’octubre de 2009.
✓ Segons l’art. 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals
i financeres, el Catàleg de béns ha de formar part de la documentació del Pla d’ordenació
urbanística municipal, i haurà de tenir en compte les determinacions de la Llei 9/1993 de
patrimoni cultural català.
1.3.2

Legislació de patrimoni natural i biodiversitat

✓ Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
✓ Llei (estatal) 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
✓ Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre,
del patrimoni natural i de la biodiversitat
✓ Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
(PEIN).
✓ Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
(Correcció d'errades en el DOGC núm. 5289, pàg. 17, de 2.1.2009).
✓ Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies
exòtiques invasores.
✓ Reial decret 1274/2011, de 16 de setembre, pel qual s’aprova el Pla estratègic del patrimoni
natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre,
del patrimoni natural i de la biodiversitat.
✓ Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció
per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC)
✓ Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de
conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se
n'aprova l'instrument de gestió (Annex 6)
✓ Ordre AAA/2231/2013, de 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de
comunicació a la Comissió Europea de les mesures compensatòries en matèria de
conservació de la Xarxa Natura 2000 adoptades en relació amb plans, programes i projectes,
i de consulta prèvia a la seva adopció, que preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i de la biodiversitat.
✓ Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals a Catalunya,
✓ Decret 47/1988, d’11 de gener, sobre la declaració d’arbres d’interès comarcal i local
✓ Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès
comarcal i d’interès local.
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✓ Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya per al període 2016–2021.
1.3.3

Legislació territorial i paisatgística

✓ Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya.
✓ Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i
integració paisatgística.
✓ Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

1.4

Formulació i tramitació

La iniciativa de la Modificació Puntual del POUM és promoguda per l’Ajuntament de Ripoll,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 76 del Text refós de la Llei d’urbanisme en concordança
amb l’ordenació de l’edificació prevista pel vigent POUM de Ripoll.
Article 76 Formulació de figures del planejament urbanístic general
1. Correspon de formular els plans directors urbanístics a les entitats i els organismes que determini el
conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme, un cop vist l'informe de la Comissió d'Urbanisme
de Catalunya, amb la participació dels ajuntaments afectats d'acord amb el que preveu l'article 83.
2. Correspon de formular els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística
municipal als ajuntaments.

L’article 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de
planejament urbanística se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formulació.
L’article 97 del TRLU regula les justificacions de la modificació de les figures de planejament
urbanístic.
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix la
disposició addicional tretzena del DL 1/2010 TRLU.
Aquesta modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 117.3 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, on s’especifica que el seu procés de tramitació es subjecta al mateix procediment
que la formació de la figura del planejament que es modifica. Deixen de ser obligatòries,
l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana i la informació pública de l’avanç,
segons articles 101b) i 101c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Article 117 Modificació dels instruments de planejament urbanístic
117.1 S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de qualsevol tipus de
canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals,
sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix l’article anterior.
117.2 Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència del seu
contingut i abast, comporta llur modificació.
117.3 La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la
seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla d’ordenació urbanística municipal no són
obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest
Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme només s’ha de concedir,
si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació.

I la documentació de la modificació segueix el que estableix l’article 118.
Article 118 Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic
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118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat
específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de:
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen.
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes urbanístiques
objecte de modificació.
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les determinacions
que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents.
.....
118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a la
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent
les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin
alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en
els casos que així ho estableixi la legislació vigent.

Així, doncs, la present modificació es tramita amb allò que determinen els articles 80 i 85 del
TRLU, per a la tramitació dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. En aquest cas concret,
l’aprovació inicial i provisional correspon a l’Ajuntament de Ripoll i l’aprovació definitiva
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Article 80 Competències de les comissions territorials d'urbanisme
Correspon a les comissions territorials d'urbanisme l'aprovació definitiva de:
a) Els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal l'aprovació
definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme.
...
Article 85 Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats
1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans
urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix
l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència
d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament l'acord d'aprovació
definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública, prescindint de l'aprovació provisional.

Pel que fa a l’informe mediambiental, l’article 86 bis de la Llei d’urbanisme estableix el
procediment d’avaluació ambientals dels instruments de planejament urbanístic, o de les seves
modificacions, i deixa en mans de la legislació en matèria d’avaluació ambiental la determinació
de quins han de ser els plans que s’hi sotmetin.
En el supòsits que estableix l’article 8.2 de la Llei 6/2009, es podria aplicar el procediment
d’avaluació ambiental simplificada, ja que: «Les modificacions dels plans a què fan referència les
lletres a, b, c i d de l’apartat 1 si, per les característiques i la poca entitat, es constata, sense
necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el
medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental».
És per això que aquest document s’acompanya (veure Annex 2) del Document ambiental
estratègic (DAE) respecte el qual la OTAA emetrà el corresponent Informe ambiental estratègic
(IAE) en què es determinarà el procediment ambient que pertoca.
No es considera necessari aportar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, ja que es revisa
el Catàleg de béns naturals, i no implica canvis a nivell urbanístic ni de mobilitat respecte la
situació actual, de quan es va aprovar el POUM vigent. En el cas de la implantació d’algun
càmping ecològic, aleshores el projecte concret si que haurà d’adjuntar aquest estudi
d’avaluació de la mobilitat generada.
7

1.5

Àmbit de la modificació

L’àmbit territorial afectat per la modificació puntual proposada correspon, de manera genèrica,
a tot el sòl classificat pel POUM de Ripoll com a sòl no urbanitzable, i d’una manera particular,
en un dels seus dos propòsits, als espais inclosos en el Catàleg de béns naturals.
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2.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

2.1

Ordenació del sòl no urbanitzable

Les Normes urbanístiques del POUM de Ripoll disposen dels següents articles que fan referència
a la protecció del patrimoni:
✓ Definició dels diferents catàlegs de béns protegits i legislació d’aplicació
TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
CAPÍTOL 2. PLANS, CATÀLEGS I PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT DEL POUM
SECCIÓ SEGONA. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL, NATURAL I DEL PAISATGE
Article 27 El Catàleg de béns protegits
Article 28 Normes aplicables als béns del Catàleg

✓ Definició dels nivells de protecció i regulació de les intervencions en sòl no urbanitzable i
elements del Catàleg
CAPÍTOL 2. CONDICIONS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL I DEL PAISATGE
Article 330 Disposicions generals per a la protecció del sòl no urbanitzable

Els plànols d’ordenació del POUM de Ripoll disposen de les següents sèries que fan referència a
la protecció del patrimoni:
✓ Identificació de les zones del nucli històric i dels béns a protegir en plànols d’ordenació
Sèrie 4: Qualificació del sòl urbanitzable
Sèrie 5: Classificació i qualificació del sòl no urbanitzable. Catàleg

2.2

Anàlisi de la situació actual i disfuncions del Catàleg de béns naturals

2.2.1

Catàleg de béns protegits vigent

El catàleg de béns protegits, del POUM de Ripoll, comprèn els béns que constitueixen el
patrimoni arquitectònic, històric, natural o paisatgístic i és format pel conjunt d’edificis, espais i
elements que per les seves característiques singulars, arquitectòniques, paisatgístiques i
naturals, mereixen una protecció i un tractament específic per garantir-ne la seva preservació.
Els Béns protegits estan classificats en tres grups:
•

béns culturals,

•

béns d’interès natural

•

i espais d’interès paisatgístic

En aquest document es tenen en compte els dos últims.
En els béns d’interès natural, es distingeixen els següents tipus:
▪

Espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)

▪

Paratges Naturals, (PN) delimitats per aquest POUM.

Els espais d’interès paisatgístic estan constituïts pels:
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▪

Entorns naturals d’interès cultural i paisatgístic (EC)

▪

Espais naturals de fragmentació paisatgística de l’estructura urbana. (EF)

▪

Àrees d’interès natural i paisatgístic (AINP).

ESPAIS DEL SISTEMA D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE CATALUNYA
Al municipi de Ripoll hi ha dos tipus d’espais naturals que formen part del sistema d’espais
naturals protegits de Catalunya, que se superposen en part: els espais del PEIN i els de la xarxa
Natura 2000.
Són Espais d’Interès Natural els establerts pel Decret 328/92 del Pla d’Espais d’Interès Natural
de Catalunya (PEIN), aprovat l’1 de març de 1993, dins el terme municipal de Ripoll :
▪

L’espai d’interès natural de les Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt (MPB),
delimitat pel Pla especial de delimitació definitiva aprovat per Resolució publicada al DOGC núm.
4286, de 23 de desembre de 2004.

▪

L’ espai d’interès natural de Montesquiu (MSQ).

Són espais identificats com de Xarxa Natura 2000 aquells altres espais, proposats per la
Generalitat de Catalunya per a ser integrats a aquesta xarxa de la Unió europea, compresos dins
el terme municipal de Ripoll:
▪

Espais de la Ribera de l’Alt Ter (codi ES5120019)

▪

Sistema transversal català (codi ES5110005) que inclou els Espais d’Interès Natural de les Serres
de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt; i també el de Montesquiu.

PARATGES NATURALS (PN)
Els Paratges Naturals delimitats per aquest catàleg són els següents:
▪

PN 1 L'Escala - Llastanosa - El Bofí

▪

PN 2 Obaga de Terrades, el Roig

▪

PN 3 Obaga de Sant Quintí

▪

PN 4 Muntanya del Catllar

▪

PN 5 Muntanya de Sant Antoni – Puigbò

▪

PN 6 Muntanya de Sant Bartomeu - els Cirers

▪

PN 7 Serra del Boix - obaga de les Solses

▪

PN 8 Muntanya de Sant Roc – Maiols

▪

PN 9 Planes de Rama

▪

PN 10 Pla d'Ordina i de Garona

▪

PN 11 Quintans del Batet, del Guixer i dels Cirers

▪

PN 12 Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut

▪

PN 13 Riu Ter - Quintans de Terradelles – Llastanosa

▪

PN 14 Riu Ter: Agafallops - Sant Quintí

▪

PN 15 Riera de les Llosses

▪

PN 16 Riera de les Carboneres
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▪

PN 17 Riera de Cauvell – Tresplans

▪

PN 18 Riera de Caganell

▪

PN 19 Riera de Maiols

▪

PN 20 Riu Freser

▪

PN 21 Riu Ter: Límit de terme a Mas d’En Bosch

▪

PN 22 Riu Ter: Mas d'en Bosch a Font Viva

▪

PN 23 Riu Ter: tram nucli urbà

▪

PN 24 Riu Ter: Sant Quintí en avall

▪

PN 25 Turó de Terradelles - riera de l'Om

ESPAIS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC
Els Entorns naturals d’interès cultural i paisatgístic són:
▪

EC1 Entorn de Rama

▪

EC2 Entorn de Can XV

▪

EC3 Entorn del Fanguer i L’Anglada

Els Espais naturals de fragmentació paisatgística de l’estructura urbana són:
▪

EF 1 Sòcol verd: Mas Torrents - Torrent de Sadurní

▪

EF 2 Sòcol verd: Torrent de Sadurní - El Sant

▪

EF 3 Sòcol verd: Torrent de Serrallonga

▪

EF 4 Sòcol verd: Cementiri - Palou

▪

EF 5 La Torre

▪

EF 6 Bac de la Font d’Engordans.

▪

EF 7 Sòcol verd: Cal Sant Pare – Caselles.

Àrees d’interès natural i paisatgístic. Aquestes àrees inclouen alguns dels Paratges naturals dels
béns d’interès natural
▪

Vall de la riera de Vallfogona

▪

Sant Roc i riera de Maiols

▪

Vessant esquerra de la Vall del Ter i plana de Rama

▪

Vessant dret de la vall del Freser i del Ter

2.2.2

El POUM i el Catàleg de béns protegits vigents: anàlisi de les disfuncions

En les normes del Catàleg de béns protegits (text refós d’octubre de 2014), s’especifica la
protecció i els usos que es poden permetre en els espais d’interès natural, paratges naturals i
espais d’interès paisatgístic:
Art. 19 Protecció dels bens d’interès Natural.
La protecció dels Espais d’interès natural compresos dins el PEIN, ve establerta en les disposicions
de la seva pròpia aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural, de la Llei 12/1985 de 13/6/1985
d’Espais naturals, i per les disposicions posteriors. Els espais compresos dins la Xarxa Natura 2000
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es regiran de conformitat amb les directrius de gestió de la xarxa aprovades o que s’aprovin en
desenvolupament.
La protecció dels PARATGES NATURALS (PN) és amb caràcter absolut pel que fa a les formacions
geològiques, geomorfològiques, ecosistemes, vegetals i característiques singulars que motiven la
seva protecció.
Art 20 Usos.
Aquests espais tenen consideració de lliures de qualsevol tipus de nova edificació i/o construcció.
Les úniques activitats permeses són les de caràcter cultural, científic, didàctic i divulgatiu dels
valors essencials que motiven la seva protecció. Pels bens culturals inclosos o vinculats a aquests
espais regiran els usos admesos en el POUM.
Art. 21 Condicions particulars dels paratges naturals.
Als paratges naturals, no es permeten les activitats que directa o indirectament perjudiquin els
valors naturals que es protegeixen, ni que malmetin, transformin, desfigurin, o destrueixin la seva
geomorfologia o la seva flora.
Als paratges naturals que continguin masses vegetals, les condicions de protecció i actuacions
tendiran al manteniment, millora i, si escau, la regeneració dels ecosistemes i elements vegetals
objecte de protecció.
No es permet cap activitat que pugui alterar, destruir o transformar l’ecosistema, la vegetació i
la fauna característiques.
...
Art. 24 Protecció dels espais d’interès paisatgístic.
La protecció dels Espais Naturals d’interès cultural (EC)
Aquests espais tenen la condició d’espais lliures d’edificació, i els usos o activitats actuals tenen
les limitacions establertes en el POUM i la legislació sectorial que sigui aplicable.
La protecció dels Espais Naturals de Fragmentació Paisatgística de l’Estructura Urbana (EF) és
amb caràcter general pel que fa als aspectes mediambientals, vegetals, paisatgístics, tradicionals,
històrics i característiques singulars o formals que motiven la seva protecció.
En les Àrees d’interès natural i paisatgístic, la protecció és global, per a garantir que no
desaparegui ni s’ alterin la estructura general que conforma aquest paisatge, caracteritzat per
l’equilibri de les masses boscoses, les clarianes, els elements geomorfològics singulars i les
edificacions que s’hi emplacen.
Art. 25 Usos.
Els usos i activitats en aquests espais són els que determina el POUM i hauran de ser compatibles
amb els valors protegits.
Art. 26 Condicions particulars.
En les Àrees d’interès natural i paisatgístic, no es permeten actuacions i/o activitats que trenquin
l’equilibri i composició dels diferents elements que conformen el paisatge actual, caracteritzat pel
mosaic que formen les masses boscoses, els grups vegetals, les clarianes, els prats, els conreus i
les feixes.

La disfunció que es vol resoldre és la derivada de l’article 20, que regula els usos dels Paratges
naturals: “Aquests espais tenen consideració de lliures de qualsevol tipus de nova edificació i/o
construcció”. Tot i que afegeix que «La protecció pot ser compatible amb l’existència de
determinats elements dels sistemes urbanístics generals, com també pot ser compatible amb els
usos o utilitzacions agrícoles, ramaderes extensives, o silvícoles, d’acord amb les disposicions
establertes a les Normes Específiques del Catàleg», l’aplicació directa d’aquesta norma no
permetria, doncs, ni la construcció d’un cobert ni altra construcció relacionada amb l’activitat
agrícola i ramadera de la finca. Aquesta disposició obvia el fet que algunes explotacions
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agroramaderes estan situades dins d’algun d’aquests paratges naturals, i les raonables
necessitats que poden existir d'ampliar-ne o completar algunes instal·lacions agroramaderes.
La regulació del sòl no urbanitzable parteix de la definició que en fa l’Article 327, que qualifica
el sòl no urbanitzable en Sistemes Urbanístics Generals i 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, i 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 sectorial 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.

2.3

L’ordenació dels càmpings: anàlisi de la situació actual i disfuncions

Les Normes urbanístiques del POUM regulen que els espais per a l’emplaçament d’establiments
de turisme rural o càmping resten subjectes a la redacció d’un Pla especial urbanístic, segons el
procediment previst pel TRLU. Art. 47 Règim d’ús del sòl no urbanitzable, per a les llicències
urbanístiques en sòl no urbanitzable.
En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès públic a que es refereix l’apartat 4,
es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i
les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:
e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal,
que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.
El Volum Vll classifica el sòl no urbanitzable com a terrenys sotmesos a un règim de protecció i
amb l’objectiu d’evitar-ne la seva transformació en contra del seu interès, i garantir-ne la
utilització racional d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible. En concret,
dins del Capítol 1. Disposicions generals, l’article 327 Qualificació del sòl no urbanitzable,
qualifica el sòl no urbanitzable en tres tipus d’espais, els dos primers, els espais de bosc i
muntanya, i els espais de conreu i pastura, en concordança amb les característiques físiques del
sòl i amb els usos i activitats tradicionals que s’hi desenvolupen. El tercer espai el configuren els
terrenys susceptibles d’acollir activitats de turisme rural o càmping.
Al Capítol 3. Regulació de les segregacions, usos, actuacions i edificacions, dins de la Secció 2
Usos i actuacions en sòl no urbanitzable, l’article 343 Regulació dels usos, contempla els
establiments de turisme rural o càmping, dins dels espais previstos pel planejament.
Al Capítol 3. Regulació de les segregacions, usos, actuacions i edificacions, dins de la Secció 3
Condicions de les edificacions i instal·lacions en el sòl no urbanitzable, l’article 346 Disposicions
generals, regula l’autorització de noves construccions destinades a les activitats de turisme rural
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o càmping, en aquells espais previstos, i segons les condicions del planejament, amb exigència
de la tramitació prèvia del corresponent PEU.
Al Capítol 3. Regulació de les segregacions, usos, actuacions i edificacions, dins de la Secció 3
Condicions de les edificacions i instal·lacions en el sòl no urbanitzable, l’article 352 Càmpings,
regula les característiques de l’emplaçament, materials i altres aspectes formals de les
construccions i instal·lacions destinades a turisme rural i càmping.
Al Capítol 4. Espais del sòl no urbanitzable, la secció 3. Espai per activitats de càmping, defineix
de manera genèrica els usos, les característiques dels establiments de nova implantació i la
dotació de serveis necessàries. Supedita la delimitació de l’espai, la regulació dels usos i les
característiques de les instal·lacions i construccions a la redacció del corresponent PEU.
El Volum Vl Plànols de l’ordenació del POUM, defineix gràficament, mitjançant un color
específic, cada un dels espais en que es qualifica el sòl no urbanitzable del terme municipal de
Ripoll. Concretament, a la llegenda dels plànols de la Series 5. Classificació i qualificació del sòl
no urbanitzable. Catàleg. E:1/5.000, i Sèrie 9. Classificació i qualificació del sòl no urbanitzable.
Catàleg. E:1/10.000, es grafia amb color salmó l’Espai per activitats de turisme rural o càmping.

El Volum Vlll. Catàleg de béns protegits del POUM, comprèn els béns naturals o paisatgístics i és
format pel conjunt, espais i elements que per les seves característiques paisatgístiques i
naturals, mereixen una protecció i un tractament específic per garantir-ne la seva preservació.
El Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals del municipi de Ripoll, a l’Art. 11 Règim d’ús,
preveu l’ús de les masies amb destí a turisme rural segons previstos per la legislació turística de
Catalunya. Així doncs els espais delimitats per a l’establiment d’activitats de turisme rural o
càmping, son únicament els que apareixen cartografiats als plànols d’ordenació de la Sèries 5 i
9. Classificació i qualificació del sòl no urbanitzable. Catàleg.
El POUM vigent, delimita i qualifica com a espai per a activitats de turisme rural o càmping el
lloc on actualment es desenvolupa l’activitat de càmping a nom de Càmping Ripollès, SL. Es
tracta d’un únic espai cartografiat, i per tant l’únic reconegut per a activitats de turisme rural o
càmping, que respon a una activitat ja existent i legalment implantada. (Veure plànol núm. 5.02
de la Sèrie V. Classificació i qualificació del sòl no urbanitzable. Catàleg).

2.4

Consideracions i justificació de modificar el Catàleg de béns naturals

La conveniència de modificar el Catàleg de béns naturals és triple. En primer lloc, es justifica per
la voluntat d’adequar-lo a les directrius de planejament i de plans de rang superior que han
entrat en vigor amb posterioritat a l’aprovació del Catàleg. En segon lloc, es vol aprofitar
l’oportunitat d’ampliar-ne l’abast, per tal d’incloure-hi alguns espais nous, de valor natural
reconegut, i afegir-hi un llistat d’arbres monumentals i d’interès local, que no hi eren
considerats. En tercer lloc, atesa la necessitat reconeguda de flexibilitzar la normativa en alguns
casos, per fer possible la construcció d’algunes noves edificacions de caràcter agrari o forestal,
vinculades a l’activitat de la finca, o alguna modalitat de turisme rural que hi resulta adient, com
la de càmping ecològic.
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2.4.1

Adequació de l’ordenació a les directrius de planejament i de Plans de rang superior

Amb posterioritat a l’elaboració del POUM de Ripoll, el 14 de setembre de 2010, el Govern de
Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.
L’àmbit funcional territorial de les comarques gironines està compost per les comarques de l’Alt
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva, que
en total sumen 208 municipis i 1.021 entitats singulars de població. La seva extensió és de
5.584,19 Km2, que representa el 17,39% del territori de Catalunya i n’acull el 9,73% de la
població.
El capítol 5 del Sistema d’espais oberts, subcapítol 5.1.4 Estructuració del sistema dels espais
oberts, especifica:
El Pla estructura el sistema d’espais oberts en tres categories bàsiques segons el grau de protecció que els
atorga, en front a les transformacions a què es podria veure sotmès:
▪

sòl de protecció especial

▪

sòl de protecció territorial

▪

sòl de protecció preventiva

El sòl de protecció especial -amb regulació específica als articles 2.6 i 2.7 de la normativa- comprèn aquell
sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més
adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i
vertebrar el conjunt del territori, amb els seus diferents caràcters i funcions. Aquesta categoria de sòl
incorpora com a primers constituents tots els espais que han estat protegits per la normativa sectorial o per
planejaments específics, sigui el Pla d’Espais d’Interès Natural, la Xarxa Natura 2000 i, quan és el cas, el Pla
director urbanístic del sistema costaner (PDUSC).
El sòl de protecció territorial -amb regulació específica als articles 2.8 i 2.9 de la normativa- comprèn aquell
sòl que el Pla no considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té
valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible
transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta
a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin
al llarg del seu període de vigència.
El Pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i en
conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient interès territorial
:
▪

Interès agrari i/o paisatgístic
Present a àrees d’activitats agràries d’interès per al territori, en aquells terrenys que aporten paisatges
significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats
per l’edificació convé mantenir com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.

▪

Potencial interès estratègic
Present en aquelles àrees de sòl que per raons de localització, connectivitat, topografia o altres
condicions poden tenir en el futur un paper estratègic en l’estructuració territorial dels assentaments,
les activitats i les infraestructures i, en conseqüència, cal condicionar la seva possible transformació a
un reconeixement de l’interès estratègic d’aquesta transformació.

▪

Preservació de corredors d’infraestructures
En àrees de sòl que, per raó de la seva situació al llarg de determinades infraestructures o en llocs
crítics del territori, han de quedar excloses de transformacions urbanístiques amb la finalitat de no
dificultar futures propostes de millora de la mobilitat territorial o de dotació d’infraestructures en
general.

El sòl de protecció preventiva -amb regulació específica als articles 2.10 i 2.11 de la normativa- comprèn
aquells sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats
de protecció especial o de protecció territorial.

Pel que fa a la normativa, l’article 2.5 d’Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais
oberts, disposa:
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1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures
en els espais oberts els següents:
a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic;
b) que siguin d’interès públic.
Als efectes d’aquest article, aportar qualitat s’entén com tenir conseqüències positives i duradores envers
un territori endreçat en un àmbit que transcendeixi àmpliament l’extensió específica de l’actuació.
2. El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els espais oberts la reutilització
i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a l’autorització de noves
edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva inserció territorial i paisatgística.
3. Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els diferents
tipus d’espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació urbanística i la
normativa sectorial, el Pla distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte:
A. Aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic.
La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, com és el cas de les edificacions i
instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural
–en especial i preferentment l’agroturisme– i les instal·lacions i edificacions per a la protecció i
valorització del medi natural. També es consideren incloses en aquest tipus les instal·lacions de les
activitats agràries intensives o determinades activitats complementàries a l’agricultura que formen part de
l’explotació a cel obert d’una finca molt més gran que l’espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del
conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.
B. Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic.
No contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat. Es tracta d’edificacions sovint
assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les edificacions per a activitats agràries intensives no
associades a l’explotació i la gestió territorial d’una finca gran i altres edificacions o instal·lacions d’interès
privat i un ús intensiu del sòl, com són els càmpings. Es tracta d’activitats no prohibides per la legislació
urbanística però que no poden ser incloses en el tipus A.
C. Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent.
Comprèn les infraestructures i equipaments d’interès públic que han de situar-se en el medi rural, entre els
quals, i als efectes de les determinacions d’aquest Pla territorial, es distingeixen: infraestructures lineals
(C1) com carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres elements significatius; elements d’infraestructures
(C2) com parcs solars, parcs eòlics, antenes de telecomunicacions, instal·lacions de tractament del cicle de
l’aigua, plantes de tractament de residus, i altres elements, així com elements d’equipament públic que la
legislació urbanística no prohibeix en sòl no urbanitzable (C3) com cementiris, establiments penitenciaris i
d’altres.
4. Els camps de golf i altres implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comporten
canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl, poden ser admesos en sòl de protecció especial
amb caràcter excepcional, sempre i quan es justifiqui que aporten qualitat al medi natural, agrari o
paisatgístic (és a dir, que encaixen en la descripció de les implantacions de tipus A exposada al punt 3 del
present article), que són compatibles amb els valors intrínsecs i la funcionalitat del sòl que han motivat el
règim de protecció establert pel Pla, i que no hi ha una alternativa raonable de localització en el sòl de
protecció preventiva o que aquesta és ambientalment desfavorable.

Atès que bona part dels béns de patrimoni natural del municipi de Ripoll es troba dins de sòl que
aquest Pla Territorial Parcial considera de protecció especial, la regulació ve disposada per
l’article Article 2.7:
1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens perjudici de la precisió
de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4. Amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a sòl no
urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, excepcionalment i de manera
justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la
permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar
del procés de gestió urbanística corresponent. Quan es doni aquesta situació, el tractament del sòl haurà
de garantir la preservació dels valors que han motivat la seva inclusió en la categoria de protecció especial.
En els sòls de protecció especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article.
2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels apartats 4 i 6
de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i
dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, s’entén que el sòl de protecció
especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de l’article esmentat
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i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar
de forma clara els valors que motiven la protecció especial.
3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta o
ampliació de les existents:
a)

Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la millora
de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla, la qual cosa comporta
el compliment de les especificacions que s’assenyalen a l’apartat 7 del present article. Aquestes
edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.5.

b)

Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es compleixin les condicions i
exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present article per tal de garantir que no afectaran
els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o instal·lacions
corresponen als tipus B i C de l’article 2.5.

4. En el sòl classificat com de protecció especial que es destini a activitats agràries, s’entén com a
edificacions motivades per la millora de la seva gestió les necessàries per a l’agricultura a cel obert i la
ramaderia extensiva, tal com els coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per al bestiar o la
maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 a) i b) de l’article 47 del Text
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i els articles concordants del Reglament (Decret
305/2006).
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també totes
aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables considerades del tipus B en l’apartat 3 de l’article 2.5
requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, que és
preceptiu d’acord amb el que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de Paisatge per tractar-se
d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial
i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest
sòl, sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.

El PTPCG té en compte un àmbit del sistema urbà de Ripoll. En aquest àmbit, pel que fa al sistema
d’espais oberts, un 23% de la superfície de l’àmbit està inclosa dins del Pla Espais d’Interès
Natural i la Xarxa Natura 2000 – Serra de Montgrony, Serra Cavallera i Rasos de Tubau al nord i
Montesquiu i Serres de Milany-Santa Magdalena i Puig Sacalm-Bellmunt al sud -.
El Pla territorial proposa protegir de forma especial un 60% més del territori de l’àmbit; un 2%
queda acollit al règim de protecció territorial per motius d’interès agrari i/o paisatgístic; mentre
que un 15% resta sota protecció preventiva, segons les categories establertes pel propi pla.
Cal tenir en compte la subjecció dels instruments de planejament relatius a la funcionalitat de
l’espai, la sostenibilitat ambiental i la protecció i posta en valor del patrimoni d’un territori, a les
directrius del paisatge del PTPCG.
L’ordenació de la Modificació puntual del POUM del Catàleg de béns naturals de Ripoll, s’adequa
a les directrius del planejament de rang superior que li són aplicables, les propostes que s’hi
inclouen estan encaminades al desenvolupament social i urbanístic de l’entorn natural en
coherència amb allò establert al Pla territorial parcial de les comarques gironines i al
planejament i legislació sectorial vigent.
2.4.2

Ampliar el Catàleg amb nous espais naturals i arbres monumentals i d’interès local

La revisió sobre el terreny de tot el sòl no urbanitzable del terme municipal de Ripoll ha permès
identificar tres espais naturals que tenien valors suficients per merèixer ser inclosos en el Catàleg
de béns naturals, i que es proposen per incorporar-s’hi -vegeu l’Annex 1, on s’exposa la
metodologia aplicada (6.1).
La segona ampliació ha estat la incorporació d’arbres monumentals i d’interès local. Segons el
Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local, es
determina que els arbres declarats d'interès comarcal o d'interès local es consideraran protegits.
Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o arrencar-los totalment o parcial, així com
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de danyar-los per qualsevol mitjà. Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris
que calguin per al manteniment del bon estat de l'arbre caldrà l'autorització prèvia de
l'administració que n'ha fet la declaració, en aquest cas l'Ajuntament de Ripoll.
2.4.3

Flexibilitzar la normativa edificatòria en alguns casos

Les explotacions agrícoles i ramaders, sovint necessiten dur a terme ampliacions que amb
l’actual POUM no es poden dur a terme en els Paratges naturals. En el cas del planejament
territorial, el sòl de protecció especial no condiciona la possibilitat de construir noves
edificacions vinculades a l’activitat agrícola o ramadera. Amb aquesta modificació puntual, a
més de revisar el Catàleg de béns naturals, es proposa una flexibilització en la normativa
edificatòria, per a permetre la construcció de noves edificacions sempre vinculades a activitats
agrícoles o ramaderes, establertes en edificacions recollides al Pla Especial del Catàleg de Masies
i Cases Rurals del terme municipal de Ripoll (en endavant Catàleg de Masies del POUM), i que
es justifiquin per a la viabilitat de la pròpia explotació agrícola i/o ramadera. En cap cas es podran
construir edificacions alienes a aquesta activitat agrícola i/o ramadera.
La superfície de magatzems agrícoles s’ha de justificar al projecte agrícola, atenent a les
necessitats previsibles de maquinària, emmagatzematge de productes agrícoles, i altres
necessitats (segons article 48.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme). I cal que estiguin
agrupades i integrades amb les edificacions existents per evitar fragmentacions, impactes i
contaminació, i integrades també amb l’entorn.
La nova edificació s’haurà d’adaptar pel que fa a l’alçada i la profunditat edificable a la norma
vigent del POUM.
Article 346 Disposicions generals
1. En sòl no urbanitzable s’admeten les construccions i edificacions necessàries per als sistemes
urbanístics previstos, i per a les actuacions específiques que s’hi admetin; i també:
a) Les construccions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis dels usuaris
de la xarxa viària.
b) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament
de les obres públiques.
2. Ultra les construccions i edificacions del punt anterior, en el sòl no urbanitzable només es
podran admetre les noves construccions en aquells espais en que així es prevegi, i respectaran
en qualsevol cas les condicions establertes pel present POUM, i les que es derivin de la normativa
urbanística i sectorial aplicable; les construccions i instal·lacions que en determinades condicions
es permeten són les següents:
a) Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, o d’explotació de recursos
naturals, dins la que s’hi comprenen les activitats extractives o, en general, rústica.
b) Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i justificadament
associades a una de les activitats d’explotació enumerades als paràgrafs anteriors.
d) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping autoritzades pel
pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d’un pla
especial urbanístic.
Article 348 Condicions específiques d’ordenació de les edificacions destinades a habitatge.
1. El tipus d’ordenació de les noves edificacions, i les ampliacions de les existents, en els espais i
situacions on es permetin, és el d’edificació aïllada.
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Les edificacions de nova planta no superaran l’alçada corresponent a planta baixa i planta pis,
sense golfes, o planta baixa i planta golfes, amb un límit màxim de 7,50 m al punt més alt de la
teulada.
Les edificacions destinades a habitatge familiar, incloses les ampliacions, no superaran el sostre
màxim edificable de 300 m2.

2.5

Consideracions i justificació de modificar l’ordenació dels càmpings

A nivell normatiu, la classificació d’espais d’activitats de turisme rural o càmping dins del sòl no
urbanitzable, suposa una ordenació d’aquest sòl, amb un caràcter excessivament específic de
l’ús que regula, i una vinculació poc afí amb les característiques físiques i els usos del sòl, si es
compara amb els altres dos tipus “tradicionals” de sòl no urbanitzable, com son els espais de
bosc i muntanya i espais de conreu i pastura.
A nivell gràfic la delimitació dels espais per activitats de turisme rural o càmping, que es recull
als plànols d’ordenació del POUM, mostra les zones que prèviament haurien d’haver estat
definides per la corresponent tramitació d’un PEU. Aquesta situació implica que els plànols
d’ordenació, com a document integrant del POUM, hagin de ser corregits, per tal de recollir,
cada nova delimitació d’espais d’activitat de turisme rural o càmping, mitjançant el procediment
de modificació puntual del POUM vigent, previst per la Llei d’urbanisme.
El POUM no té en compte altres modalitats de càmping que han aparegut els darrers anys, com
són els càmping ecològics, que tenen uns requeriments espacials i d’equipaments molt inferiors
als càmpings convencionals.
Donada aquesta situació, es planteja la modificació de la actual regulació del sòl no urbanitzable
prevista pel POUM vigent, recollida per les normes urbanístiques i pels plànols d’ordenació.
En primer lloc es preveu la supressió de la qualificació de l’espai per a activitats de càmping, que
fan les normes urbanístiques del POUM del sòl no urbanitzable. Se suprimeix la secció específica,
SECCIÓ 3. ESPAI PER A ACTIVITATS DE CÀMPING, dins de la regulació dels espais del sòl no
urbanitzable, i es garanteix que la seva ordenació i delimitació sigui exclusiva del corresponent
PEU. Paral·lelament, i en congruència, se suprimeix la seva representació gràfica en els Plànols
d’ordenació del POUM, en les sèries del sòl no urbanitzable.
En segon lloc, per tal de regular l’ordenació i delimitació dels usos, actuacions i edificacions, dels
espais susceptibles d’admetre activitats de turisme rural o càmping en el sòl no urbanitzable del
terme municipal, es complementa i condiciona la redacció del corresponent Pla Especial
Urbanístic específic, i es defineixen els condicionants que garanteixin tots els requeriments de
protecció mediambiental i del paisatge fixades pels plans territorials i sectorials vigents, així com
les recollides pel POUM de Ripoll.
També es defineix la modalitat de càmping ecològic i s’indica quins espais del Catàleg de béns
naturals podrien acollir-la, si s’escau, i amb quins condicionants.

2.6 Alternatives a la revisió del Catàleg de béns naturals, del POUM de
Ripoll
2.6.1

Alternatives a l’ampliació

Una alternativa zero, en què es manté el Catàleg actual, i per tant les superfícies protegides
actuals.
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Una segona alternativa, en què es revisen els espais naturals del Catàleg, ampliant lleugerament
els paratges naturals que calgui, però sense incloure arbres ni arbredes monumentals.
I una tercera alternativa, que és la que ha desenvolupat aquesta Modificació, en què s’afegeixen
tres nous paratges naturals al catàleg, a més d’una sèrie d’arbres i d’arbredes d’interès local, i
se n’amplien i revisen els límits d’alguns altres espais.
2.6.2

Alternatives a l'admissió d'edificacions agràries noves dins d’alguns espais catalogats

El motiu de permetre en espais inclosos en el Catàleg de béns naturals, noves construccions
destinades a usos agraris, ramaders o forestals, vinculades a la finca que les acull, és contribuir
a la viabilitat econòmica d'aquestes activitats del sector primari, que han experimentat grans
transformacions, i un declivi acusat els darrers decennis, efecte de les polítiques agràries vigents.
Davant de la proposta de construir aquesta mena d’edificacions agràries complementàries, les
alternatives que té l'Ajuntament a la seva mà es poden resumir en tres:
a) Alternativa zero, és dir, no modificar la normativa vigent, que impedeix noves construccions
en els espais catalogats. Aquesta alternativa no dóna resposta a la demanda potencial.
b) Modificar la normativa per admetre noves edificacions agràries en tots els espais naturals
catalogats, supeditats a les condicions que s’establissin.
c) Modificar la normativa per admetre noves construccions només en alguns dels espais
catalogats, escollits a partir d'uns criteris funcionals justificats (existència d’activitat i
edificacions agràries), per tal que, mitjançant una regulació adient, es puguin autoritzar,
alhora que es minimitza l'impacte ambiental i paisatgístic que puguin causar, de manera que
no es vegin afectats negativament els valors naturals que van motivar-ne la inclusió en el
Catàleg.
Si mantingués la posició actual de no autoritzar-les es pot donar el cas que afectés negativament
la viabilitat de l'activitat agrària, i que plegués o es transformés en una direcció no desitjada, des
del punt de vista ambiental o paisatgístic. O bé, en l'altre extrem, podria induir que el promotor
tirés endavant la nova construcció per la via dels fets consumats, sense legalitzar-la, com ja s’ha
donat en alguns llocs del municipi, malauradament. En aquest darrer cas, és molt improbable
que la nova edificació apliqui criteris d’integració paisatgística, motiu pel qual el seu impacte
negatiu seria superior. Per evitar aquests dos supòsits indesitjables, la modificació del POUM ha
optat per l'alternativa c) que cerca la compatibilitat per mitjà d’una regulació ajustada.
2.6.3

Alternatives a la modificació de la regulació de l’ús de càmping

Davant la demanda que l’Ajuntament de Ripoll ha rebut de càmping ecològic, un tipus d'activitat
turística i d'establiment de turisme rural que no existia al país quan es va elaborar el POUM,
s'han plantejat tres alternatives possibles:
a) Desestimar la demanda, cosa que faria que el projecte derivés cap altres municipis de
muntanya similars.
b) Acceptar la demanda i intentar canalitzar-la per mitjà de càmpings convencionals, amb la
definició dels condicionants que s'estimessin oportuns per diferenciar-la i minimitzar-ne els
impactes ambientals i paisatgístics negatius. Aquesta opció té l’inconvenient d’agrupar dues
tipologies de càmping radicalment diferents, tant pel que fa a superfície, requeriments i
impactes ambientals potencials, com pel que fa als seus usuaris. Seria comparable a voler
agrupar el comerç de detall amb una gran superfície comercial.
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c) Acollir la demanda i canalitzar-la per mitjà d'una solució més creativa; la definició d'un nou
tipus d'establiment, que s’anomena ‘càmping ecològic’, la normativa del qual garanteix que
l'adjectiu no es un reclam comercial, tant per raó de les dimensions, l’emplaçament i les
instal·lacions, com per la gestió acurada que, des del punt de vista ambiental, s’exigirà de
l'energia, aigua, residus, contaminació lumínica i acústica, etc.
La modificació del POUM ha optat per la tercera alternativa (c), per tal com sembla raonable
acollir una activitat econòmica emergent, que pot generar alguns nous llocs de treball, i que es
basa en la qualitat de l'entorn natural, i s'hi insereix d'una manera respectuosa, perquè forma
part de la seva mateixa identitat, motiu pel qual s’ha d’entendre com un aliat de la conservació.
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3.

MEMÒRIA D’ORDENACIÓ I PROPOSTA

Aquest capítol destina el primer apartat a exposar els criteris generals aplicats en l’ordenació.
Els altres cinc apartats recullen les modificacions proposades a la normativa urbanística del
POUM, la modificació dels plànols d’ordenació del POUM, la revisió i ampliació del Catàleg de
béns protegits, la modificació de la normativa del Catàleg de béns naturals i la modificació de la
Normativa de càmpings.

3.1

Criteris generals

En la revisió del Catàleg de béns naturals, es proposa:
✓ Revisar i modificar els límits d’alguns dels Paratges naturals, per adequar-los i ajustar-los al
planejament vigent,
✓ incloure nous béns naturals:
▪

Tres nous paratges naturals, els de Bufatals, Puig de l'Ou – Rama, i Turó de les Fosses,
segons la justificació que se’n fa a les respectives fitxes, per l’interès natural que tenen,
en aplicació dels criteris de protecció especial del Pla territorial de les comarques
gironines

▪

Alguns arbres que es poden considerar d’interès local, sigui per la seva edat, o pel valor
històric i paisatgístic

Aquesta revisió implicarà la modificació del redactat d’alguns articles de les Normes
urbanístiques del POUM que fan referència a la protecció del patrimoni natural, d’alguns articles
de les Normes específiques i de les fitxes del Catàleg de béns protegits, de manera que:
✓ S’actualitzen les fitxes dels Paratges naturals, per reflectir els canvis ocorreguts des que van
ser elaborades, fa uns 13 anys.
✓ S’inclouen les fitxes dels arbres monumentals o d’interès local.
✓ Es revisa el grau de protecció i els usos admesos a cada espai natural.

3.2

Modificació a la Normativa urbanística del POUM

Es suprimeix la la secció específica, SECCIÓ 3. ESPAI PER A ACTIVITATS DE CÀMPING, dins de la
regulació dels espais del sòl no urbanitzable, paral·lelament, i en congruència, es suprimeix la
seva representació gràfica en els Plànols d’ordenació del POUM, en les sèries del sòl no
urbanitzable.
Nous redactats per als articles relatius a l’ús de càmping:
Article 352.
1. S’accepten dues modalitats de càmping, els convencionals, i els ecològics.
2. Els càmpings convencionals es regeixen per la normativa vigent, en particular el Decret
183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic, tindran una sola planta, i
ocuparan el sòl necessari per als serveis i instal·lacions exigibles per a la categoria de
l’establiment.
3. Els càmpings ecològics es regeixen per les condicions següents:
El nombre màxim de places serà de 51 (equivalent a 17 unitats d’acampada)
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La superfície màxima ocupada serà de 2 ha.
Les noves edificacions no podran ocupar més del 3% de la superfície del càmping.
S’haurà de situar en una finca on hi hagi edificacions recollides al Catàleg de Masies del POUM,
que haurà de formar part de l’equipament.
S’adaptarà al relleu i limitarà al màxim els moviments de terres.
Haurà de justificar la disponibilitat d’aigua i haurà d’adoptar mesures d’eficiència en l’ús d’aigua
de totes les instal·lacions del càmping per optimitzar el consum.
Haurà de minimitzar la generació de residus, fer tria selectiva, compostar la fracció orgànica i
reutilitzar-la al mateix espai del càmping.
Haurà de disposar d’un sistema de depuració amb garanties d’eficiència (terciari biològic).
No hi seran admesos els usos de sala de festes, concerts a l’aire lliure, tirolines, activitats
motoritzades ni altres activitats susceptibles de causar contaminació acústica i conflictes
ambientals.
No s'hi admetran bungalows, caravanes, autocaravanes, remolcs o similars.
Queden excloses totes les àrees:
- situades a menys de 500 m de distància del nucli urbans, granges, fàbriques i cases de colònies.
- situades a menys de 200 i 150 m de la xarxa de carreteres i a menys de 100 m de la xarxa de
pistes municipals estructurants
- situades a menys de 50 m dels rius i rieres
- ocupades pels sòls agrícoles de més qualitat
Es prioritzarà l’ocupació d’espais adjacents a sòls agraris afeixats que ocupen antics espais
agraris colonitzats per bosquines, matollars o bardisses les darreres dècades.
3. Les edificacions de turisme rural podran tenir fins a dues plantes sobre cada punt de la rasant
del terreny.
4. Les condicions d’ordenació volumètrica de l’edificació es fixaran en el pla especial, i les
d’ordenació arquitectònica i materials són les establertes per a les cases destinades a habitatge.

3.3

Revisió i ampliació del Catàleg de béns protegits

S’actualitzen les fitxes dels Paratges Naturals, revisant el contingut de tots els béns ja aprovats
en el POUM del 2008, i s’incorporen els nous espais naturals, així com un llistat d’arbres
considerats d’interès local.
S’incorporen tres nous béns patrimonials naturals a protegir:
✓ Paratges naturals (PN):
PN26. Bufatals
PN27. Puig de l'Ou - Rama
PN28. Turó de les Fosses
També s’incorporen els arbres i arbredes d’interès local (AIL) següents:
AIL1. Alzina bifurcada de la Vila de Llaés
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AIL2. Roure de la Serra de Llaés
AIL3. Alzina del Capelló - Llaés
AIL4. Roure de Sant Vicenç de Puigmal
AIL5. Roure d’Estiulella
AIL6. Roure del Mir
AIL7. Lledoner del Puig del Bruc
AIL8. Roure de la Barricona
AIL9. Roure d’Estiula del Serrat
AIL10. Roure de la Corba
AIL11. Pins de la Corba
AIL12. Roure del Guixer
AIL13. Roure d’Isoles
AIL14. Fageda del Barretó o de Bonbac
AIL15. Faigs dels Graus, al Barretó
AIL16. Roureda del Pla d’Olina - Llaés
AIL17. Teix del Burbau
AIL18. Boixeda del Pla de Dalt de la Vila de Llaés

3.4

Modificació als plànols d’ordenació del POUM

Els canvis pel que fa a la revisió dels béns naturals, siguin ajustos en la delimitació i la
incorporació de nous elements (nous espais naturals, i arbres d’interès), queden reflectits en els
nous plànols d’ordenació de la Sèrie 9: Classificació i qualificació del sòl no urbanitzable. Catàleg.
A escala 1:10.000.

3.5

Normativa del Catàleg de béns naturals

Intervencions admeses. Determinacions específiques:
•
•
•
•
•

Les actuacions han de respectar els valors naturals, ambientals, i/o paisatgístics.
Cap protegir expressament el sòl, la vegetació i la fauna. Per això no s’ha de permetre cap
actuació susceptible de causar degradació, deteriorament o pèrdua dels ecosistemes.
No es poden admetre activitats que impliquin la pèrdua dels valors protegits.
No es poden permetre transformacions que puguin donar lloc a canvis irreversibles del bé o
espai a protegir
Es prohibeixen les accions sobre el medi físic o biològic que puguin contaminar les aigües,
acumular residus sòlids, runes o substàncies que representin un perill de contaminació o
degradació de l’entorn.

3.5.1

Modificació de les Normes del Catàleg de béns protegits

Es modifica l’article 20, relatiu als usos admesos dins dels espais del Catàleg de béns naturals.
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Article 20 Usos
Els usos permesos són els de caràcter agrícola, ramader o forestal tradicional, que mantenen
l’estructura del paisatge i la vegetació, així com aquells usos de caràcter recreatiu, cultural,
científic, didàctic i divulgatiu dels valors que en motiven la seva protecció. En general no s’hi
admeten noves edificacions i/o construccions, llevat d’aquells espais que recull a Taula 1, on ja
existeixen edificacions tradicionals recollides al Catàleg de Masies del POUM, i s’hi admeten
algunes construccions noves, amb les condicions següents:
a) El tipus d'ordenació de les noves edificacions i les ampliacions de les existents, en els espais i
situacions on es permetin, és el d'edificació aïllada.
b) Les edificacions de nova planta seran de planta baixa, o planta baixa i pis, i la seva disposició
i distància a les existents seguirà el model tradicional.
c) Tindran una altura màxima de 7,5 metres i una superfície màxima de 300 m 2.
d) Les noves edificacions hauran d'harmonitzar amb el paisatge on se situïn, tant per la seva
situació discreta, com per la composició volumètrica, els materials i colors emprats.
Pels béns culturals inclosos o vinculats a aquests espais regiran els usos admesos en el POUM.
Taula 1. Capacitat d’acollida de noves construccions i/o càmpings ecològics, dels béns naturals
Codi de l’espai natural

Noves construccions

Càmping ecològic

XN2M_Llaes

Admeses amb Pla especial

Admès amb Pla especial

PN01

Admeses amb condicions

NO

PN02

Admeses amb condicions

NO

PN03

Admeses amb condicions

NO

PN04

Admeses amb condicions

NO

PN06

Admeses amb condicions

NO

PN08

Admeses amb condicions

Admès

PN11

Admeses amb condicions

Admès

PN12

Admeses amb condicions

Admès

PN26

Admeses amb condicions

NO

Article 21 Condicions particulars dels paratges naturals.
Als paratges naturals, no es permeten les activitats que directament o indirecta perjudiquin els
valors naturals que es protegeixen, ni que malmetin, transformin, desfigurin, o destrueixin la
seva geologia, morfologia, flora o vegetació. Les condicions de protecció per a les actuacions
que s’hi duguin a terme tendiran al manteniment, millora i, si escau, la restauració o regeneració
dels ecosistemes i elements objecte de protecció. No s’hi permet cap activitat que pugui alterar,
destruir o transformar la gea, la vegetació, la fauna o l’ecosistema característic.
Art. 24 Protecció dels espais d’interès paisatgístic.
Aquests espais tenen la condició d’espais lliures d’edificació, i els usos o activitats actuals tenen
les limitacions establertes en el POUM i la legislació sectorial que hi sigui aplicable.
La protecció dels Espais Naturals de Fragmentació Paisatgística de l’Estructura Urbana té
caràcter general i abasta els aspectes mediambientals, geològics, vegetals, paisatgístics,
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culturals, històrics, a més d’altres característiques singulars o formals que hagin motivat la seva
protecció.
En les Àrees d’interès natural i paisatgístic, la protecció és global, per a garantir la conservació
de l’estructura i la integritat del paisatge, caracteritzat per l’equilibri de les masses boscoses, les
clarianes, els elements geomorfològics singulars i les edificacions que s’hi emplacen.
Art. 25 Usos.
Els usos i activitats permesos en aquests espais són aquells que determina el POUM, i que
concreten les normes específiques corresponents, i hauran de ser compatibles amb els valors
protegits.
Art. 26 Condicions particulars.
En les Àrees d’interès natural i paisatgístic, no es permeten actuacions i/o activitats que trenquin
la integritat, l’equilibri o la composició dels diferents elements que conformen el paisatge actual,
sigui caracteritzat per boscos, conreus, prats o mosaics amb proporcions i estructura variables
dels tres anteriors.
DISPOSICIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES O ARBREDES D’INTERÈS LOCAL
Art. 27 Classificació dels arbres o arbredes d’interès
ARBRES MONUMENTALS (AM)
S’entén per arbres monumentals aquells exemplars que per dimensions excepcionals entre els
de la seva espècie o per l’edat, història o particularitat científica, són mereixedors de mesures
de protecció. La seva declaració pot ser d’ofici per part de la Generalitat de Catalunya, o bé a
petició del seu propietari.
ARBREDES MONUMENTALS (DM)
S’entén per arbreda monumental el conjunt d’arbres, o bosquets que, per la seva particularitat
científica o la seva història, per les mides excepcionals dels arbres del conjunt, per les espècies
que els constitueixen o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció. La declaració
d'arbredes monumentals s'entén sens perjudici de la protecció que pot representar la declaració
individual d'alguns dels arbres del conjunt com a arbres monumentals, d'interès comarcal o
d'interès local. La seva declaració, per part de la Generalitat, segons la legislació vigent, és a
petició del propietari del predi on radiqui l’arbreda monumental.
ARBRES D’INTERÈS LOCAL (AL)
S’entén per arbres d’interès local, aquells arbres singulars, els quals, tot i que no assolir la
notorietat dels anteriors, també se'n considera necessària la protecció i conservació per les
seves característiques i popularitat de què gaudeixen en el municipi. La seva declaració es farà
per acord de l'ajuntament, d'ofici o a petició dels propietaris del terreny on radiqui l'arbre.
ARBREDES D’INTERÈS LOCAL (DL)
S’entén per arbreda d’interès local el conjunt d’arbres, o els bosquets que, per la seva
particularitat científica o la seva història, per les mides excepcionals dels arbres del conjunt, per
les espècies que els constitueixen o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció.
La declaració d'arbreda d'interès local es farà per acord de l'Ajuntament, o a petició del
propietari del predi on radiqui el conjunt.
Art. 28: Normes dels arbres o arbredes d’interès local
a. L’arbrat o arbreda d’Interès local es considera un bé protegit a conservar. La protecció implica
que no poden ser talats, danyats (tant en capçada i el tronc com en sistema radicular), mutilats
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ni destruïts en el seu estat ni en el seu aspecte. La protecció d’un arbre o arbreda d’interès local
comprèn també la protecció del seu entorn immediat.
b. Qualsevol proposta de planejament, projecte o activitat que pugui afectar un arbre o arbreda
catalogat, s’adaptarà i modificarà per tal de preservar-lo i per garantir la seva seguretat durant
l’execució.
c. Quan, per raons d’interès públic, sigui impossible preservar l’element protegit en la seva
localització original, l’Ajuntament podrà autoritzar el seu trasplantament. Aquest seguirà les
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, tot garantint una esperança de supervivència
de l’exemplar no inferior al 90%.
d. Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris necessaris per al manteniment del
bon estat dels arbres o arbredes, caldrà l’autorització prèvia de l’Ajuntament. Aquests
tractaments hauran d’acreditar que segueixen les Normes Tecnològiques de Jardineria i
Paisatgisme.
e. L’Ajuntament vetllarà per la conservació, la seguretat i la salubritat dels arbres i arbredes
catalogats, ja siguin públics o privats. En cas que els propietaris d’aquests elements patrimonials
no els mantinguin en les condicions adequades, l’Ajuntament els requerirà a fer-ho i, si aquest
no ho fa en els terminis estipulats, l’Ajuntament tindrà la potestat d’actuar subsidiàriament.
f. L’Ajuntament comunicarà a la Generalitat de Catalunya la catalogació dels arbres i arbredes
d’interès local (AL i DL), per tal que en pugui donar publicitat. I la Generalitat declararà i protegirà
els exemplars d’arbres monumentals (AM) i arbredes monumentals (DM), mitjançant publicació
d’una Ordre. En tots els casos l’Ajuntament demanarà, prèviament, el permís dels propietaris
dels terrenys.
DISPOSICIONS RELATIVES A INSTRUMENTS D’ACORD DE CUSTÒDIA PER AL MANTENIMENT DELS
BÉNS NATURALS
Article 29. Acords de custòdia
L’Ajuntament pot afavorir i promoure acords de custòdia entre els propietaris dels terrenys
catalogats com a bé natural protegit, inclosos els arbres i arbredes, i les entitats de custòdia.
L’objectiu d’aquests acords és donar suport als propietaris de les finques catalogades o que
continguin béns naturals, amb la col·laboració de les entitats de custòdia, per ajudar a garantir
la seva conservació i adequada gestió.
Article 30. Les institucions públiques com a entitat de custòdia
L'Ajuntament de Ripoll i les institucions públiques implicades en el territori de Ripoll o comarca,
també podran actuar com a entitats de custòdia col·laborant amb altres entitats, oferint el seu
suport per tal d’assolir acords de custòdia, així com obrint-se a aconseguir l’adquisició de finques
de valor naturals per esdevenir patrimoni públic.

Signat:
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4.

PLÀNOLS DEL CATÀLEG DE BÉNS NATURALS
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5.

ANNEX 1. MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE BÉNS NATURALS

Per a efectuar la revisió del Catàleg de béns naturals, s’han dut a terme les tasques següents:
✓ Analitzar tota la normativa i informació disponibles en l’actualitat, per a dissenyar una fitxa
per a la presa de dades a camp de tots els espais de valor natural del municipi de Ripoll.
✓ Revisitar i avaluar de nou aquests espais naturals. Revisar cadascun del paratges naturals, i
avaluar especialment els seus valors naturals, sensibilitat i fragilitat.
✓ Elaborar una taula ponderada amb una gradació de la importància de cada espai natural,
atenent a cada valor identificat, les necessitats de conservació, i les possibilitats de gestió
dels diferents usos admesos en aquests espais.
✓ Elaborar l’informe amb les dades obtingudes, que comprèn les fitxes annexades de cada
espai natural, així com algunes directrius recomanades per a la seva ordenació i gestió.
✓ Elaborar l’avaluació ambiental prescriptiva corresponent, en paral·lel, per garantir la seva
integració en el procés d’elaboració de la modificació del POUM.

5.1

Metodologia per a la revisió del Catàleg de béns naturals

5.1.1

Aspectes tècnics per a l’avaluació i selecció dels espais de valor natural

La revisió dels espais naturals ja presents en el Catàleg del POUM vigent, s’ha fet per actualitzar
la seva situació al moment actual, en què han passat més de 12 anys de la proposta que es va
fer per a incloure’ls al POUM de Ripoll. En aquesta revisió s’aprofita per ajustar els límits
geogràfics en alguns dels espais, per incorporar-ne algun de nou, i per a valorar la importància
de la conservació de cadascun i la capacitat que pugui tenir per acollir càmpings ecològics, o
noves construccions vinculades a l’activitat agrària.
CRITERIS D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ
Un dels objectius més importants d’aquest treball, és revisar els espais de més valor natural del
terme municipal de Ripoll. La normativa específica que tenen els espais naturals, es basa en una
avaluació que es fonamenta en els valors naturals, paisatgístics, culturals i de protecció
urbanística que s’indiquen tot seguit.
✓ Naturals: Relacionats amb elements geològics, biològics i ecològics inclosa dimensió
funcional o dinàmica, inherent als sistemes vius. Inclou, per exemple, espais de connectivitat
ecològica, hàbitats d’interès comunitari, flora o fauna d’interès, boscos singulars, i espais
tampó d’altres d’interès natural protegits.
✓ Paisatgístic: relacionat amb la integritat i qualitat del paisatge, sigui un paisatge protegit o
un paisatge visible des d’àmbits molt freqüentats.
✓ Cultural: relacionat amb presència de patrimoni cultural, sigui tangible (arquitectònic,
arqueològic, etc.) o intangible (bellesa, harmonia silenci, etc.).
✓ Protecció urbanística: relacionat amb aspectes urbanístics, siguin de proteccions en
planejament com catalogacions de protecció. S’hi inclou el sòl no urbanitzable de protecció
natural i/o de protecció fluvial (SNUPF), sòl de protecció especial segons el PTPCG. Espais
d’interès naturals protegits, dins del PEIN o de la xarxa Natura 2000.

Des del punt de vista de la funcionalitat ecològica, els espais naturals més valuosos ja s’han inclòs
en els espais naturals protegits pel PEIN i per la xarxa Natura 2000, però n’hi ha molts més que
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també juguen un paper important, per presència d’hàbitats i espècies d’interès comunitari, o
espècies amenaçades. Així com espais que afavoreixen la connectivitat ecològica entre espais
naturals propers.
Per tot això, i per a poder tenir una estima de la importància o rellevància d’uns espais sobre els
altres, s’ha intentat aplicar uns valors de ponderació en funció de cada criteri:
Taula 1. Valors de ponderació dels criteris de selecció avaluats
Criteris de selecció
Valor ecològic
Funcionalitat ecològica (corredor biològic,
proximitat PEIN, ...)
Presència d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)
Presència d’espècies de fauna i flora d’interès;
AIFF
Bosc singular, o protegit pel programa Sèlvans;
geòtop o geozona
Potencialitat de recuperació
Valor paisatgístic
Paisatge d’interès
Valor urbanístic i de protecció
Sòl de protecció urbanística (POUM, PTPCG,...)
Protecció com a espai natural (PEIN, Xarxa
Natura 2000)
Valor cultural
Presència de patrimoni cultural
Valors mínims i màxims

Codi

A

Valor de ponderació Valor de ponderació valor
parcial
funcional
0,3
1-5
0,3-1,5

B
C

0-3
1-3

0-0,9
0,3-0,9

D

0-2

0-0,6

E

1-5

F

0-1

G
H

1-3
0-1

0,3-1,5
0,2
0-0,2
0,3
0,3-0,9
0-0,3

I

0-2
4-25

0,2
0-0,4
1,2-7,2

Font: Elaboració pròpia

Es pot observar que es dóna més pes als valors ecològic i de protecció. I en el valor ecològic s’hi
té en compte el valor de potencialitat de recuperació, per espais naturals que potser en
l’actualitat no presenten una naturalitat gaire destacable, però que presenten una capacitat de
recuperació favorable.
Segons aquests resultats s’ha proposat una categoria del valor de cada espai, de manera que:
•
•
•

Categoria: A = valor alt (valor de ponderació entre 5,0 i 7,2). Són els espais que
representen més valor natural, en alguns casos ja protegits pel PEIN, i que cal tenir en
compte a l’hora de regular les activitats que s’hi puguin desenvolupar.
Categoria B = valor mig (valor entre 3,0 i 4,9). Presenten valors de gran interès, de
connectivitat i paisatgístic, però que no tenen una protecció supramunicipal.
Categoria C = valor baix (valor entre 1,2 i 2,9). Espais naturals que no presenten els valors
dels altres espais, però que també poden ser importants per a complementar, o fins i
tot per formar un espai tampó dels espais de més valor.

SERVEIS DELS ECOSISTEMES
Per a remarcar la importància d’aquest patrimoni natural, i relacionat amb els valors naturals,
culturals i de paisatge que s’han detallat anteriorment, cal remarcar el paper que hi juguen en
els serveis que proporcionen els ecosistemes.
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Els serveis dels ecosistemes són els béns i serveis que proporcionen els ecosistemes al benestar
humà1. Aquest concepte s’ha desenvolupat per ajudar a comprendre que convé anar més enllà
del simple fet de protegir un seguit d’espais, o espècies i hàbitats com a elements puntuals, i la
necessitat d’entendre que les societats humanes depenem totalment dels serveis que
proporcionen.
A escala internacional s’han definit quatre categories diferents de serveis dels ecosistemes, tots
ells vitals per a la salut i el benestar dels éssers humans: serveis de proveïment, de regulació,
culturals i de suport.
Els serveis de proveïment estan relacionats amb els productes materials i energètics procedents
dels ecosistemes, com les matèries primeres, aliments, aigua dolça, medicines,....
Els serveis de regulació són els que tenen la capacitat de regular el medi tot mantenint unes
condicions òptimes per a la supervivència dels éssers vius: purificació de l’aire, de l’aigua,
protecció del sòl,...
Entre els serveis culturals s’inclouen els beneficis no materials que s’obtenen de conviure en un
entorn determinat, i la relació que els humans tenen amb la natura. Inclouen beneficis de
recreació, per a la salut mental i física, espirituals, artístics, d’educació, etc.
Finalment, els serveis de suport sustenten els altres serveis. Són els més importants ja que
permeten el manteniment de la diversitat biològica, geològica i ecològica, la continuïtat dels
cicles dels nutrients, la formació i retenció de sòls i la producció d'oxigen atmosfèric i la captació
de CO2, ...

1

TEEB (2010). Una guia rápida: La Economia de los Ecosistemas y la Biodiversidad para Diseñadores de Políticas Locales y Regionales.
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5.1.2

Aspectes tècnics per a la valoració dels arbres d’interès local proposats

La proposta de la inclusió d’arbres dins el Catàleg de béns naturals del POUM de Ripoll, s’ha
basat sobretot en dos criteris: la grandària i l’edat de cada arbre. Tot i que el municipi de Ripoll
és eminentment forestal, la immensa majoria d’arbres que hi viuen són d’un port moderat i
relativament joves, en relació pel potencial que presenta cada espècie. Per l’edat s’han inclòs
arbres que tenen més de cent anys i que en alguns casos poden assolir uns 400 anys d’edat.
La singularitat i l’interès històric o patrimonial de cada arbre, també s’han tingut en compte. De
fet molts dels exemplars centenaris es troben prop de masies perquè tenen un valor
sentimental, històric, identitari o de pertinença que va més enllà del simple valor fuster, i fins i
tot del valor que tenen com elements de patrimoni natural.
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5.2

Comparativa entre el Catàleg vigent i el proposat

En la taula adjunta es compara la superfície entre els paratges naturals actualment vigents en el
POUM de Ripoll, i la proposta que es fa en la present modificació puntual. Es pot observar que
s’augmenta la superfície de béns naturals, ja que en la revisió alguns dels espais naturals ja
vigents augmenten la superfície, i sobretot per la incorporació dels tres nous paratges naturals.
En les dues columnes de la dreta s’indiquen els usos que poden admetre aquests béns naturals,
en relació de la possibilitat d’acollir noves construccions vinculades a les activitats agràries i
ramaderes, o a la capacitat d’acollir un càmping ecològic. Capacitat d’acollida condicionada a
l’articulat especificat en les Normes.
Taula 2. Canvis en els espais de valor natural de Ripoll, i usos admesos
Paratge natural

Superfície (ha)
vigent

XN2M_Llaes
XN2M_riu
PN01
PN02
PN03
PN04
PN05
PN06
PN07
PN08
PN09
PN10
PN11
PN12
PN13
PN14
PN15
PN16
PN17
PN18
PN19
PN20
PN21_XN2M
PN22
PN23
PN24
PN25
PN26
PN27
PN28

1.803,98
31,61
544,63
169,99
121,34
294,27
434,40
114,15
99,37
114,56
25,11
7,45
38,44
12,14
45,81
6,43
12,13
12,05
9,35
4,14
17,68
10,09
21,70
14,61
9,33
4,87
85,57

TOTAL
1

4.065,2

Canvi

proposat

Construccions Càmping ecològic

1.803,98
31,61
544,63
169,99
121,34
294,27
452,35
114,15
99,37
114,56
25,11
7,45
38,44
14,71
45,81
9,32
12,13
12,01
9,35
4,47
17,77
10,09
21,70
14,94
9,33
4,87
85,57
96,49
199,20
41,74
4.426,75

=
=
=
=
=
=
+
=
=
=
=
=
=
+
=
+
=
=
=
+
+
=
=
+
=
=
=
NOU
NOU
NOU

Condicionat: segons proposta de normativa. Veure capítols 3.5 i 3.6.

2 Especial:

Usos admesos (condicionats1)

càmping ecològic admès amb un Pla Especial
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SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

Especial2
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

A continuació es presenta una taula amb la llista dels espais de valor natural, com a paratges
naturals, i el resultat de l’avaluació realitzada a cadascun d’ells aplicant els criteris de selecció
exposats en el capítol anterior, i segons els valors de ponderació, i la categoria que representa.
Taula 3. Llista dels espais d’alt valor natural de Ripoll
Codi

Nom de l’espai

EIN
XN2M_Llaes
EIN
XN2M_riu
PN01 L'Escala - Llastanosa - El
Bofí
PN02 Obaga de Terrades, el Roig
PN03 Obaga de Sant Quintí
PN04 Muntanya del Catllar
PN05 Muntanya de Sant Antoni
– Puigbò
PN06 Muntanya de Sant
Bartomeu - els Cirers
PN07 Serra del Boix - obaga de
les Solses
PN08 Muntanya de Sant Roc –
Maiols
PN09 Planes de Rama
PN10 Pla de Garona
PN11 Quintans del Batet, del
Guixer i dels Cirers
PN12 Plans de la Casa Nova del
Roure i de Cal Menut
PN13 Riu Ter - Quintans de
Terradelles – Llastanosa
PN14 Riu Ter: Agafallops - Sant
Quintí
PN15 Riera de les Llosses
PN16 Riera de les Carboneres
PN17 Riera de Cauvell –
Tresplans
PN18 Riera de Caganell
PN19 Riera de Maiols
PN20 Riu Freser
PN21 Riu Ter: Límit de terme a
Mas d’En Bosch
PN22 Riu Ter: Mas d'en Bosch a
Font Viva
PN23 Riu Ter: tram nucli urbà
PN24 Riu Ter: Sant Quintí en
avall
PN25 Turó de Terradelles - riera
de l'Om
PN26 Bufatals

Àrea (Ha)

Valor de ponderació
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Total2

Cat.3

1.803,98
31,61
544,63

5
5
3

3
3
3

3
3
2

0
1
1

4
4
3

1
1
1

3
3
3

1
1
0

0
2
1

5,9
6,6
4,9

A
A
B

169,99
121,34
294,27
452,35

3
3
3
3

3
3
3
3

3
2
2
2

0
0
0
0

4
4
4
3

1
1
1
1

3
3
2
3

0
0
0
0

0
0
1
1

5
4,7
4,6
4,6

A
B
B
B

114,15

2

2

2

0

3

1

1

0

1

3,4

B

99,37

3

2

2

0

3

1

3

0

0

4,1

B

114,56

3

2

1

0

2

1

1

0

1

3,1

B

25,11
7,45
38,44

3
2
2

3
1
2

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

3
3
1

0
0
0

1
0
1

3,7
2,6
2,5

B
C
C

14,71

2

2

1

0

1

1

1

0

0

2,3

C

45,81

3

3

2

1

4

1

2

0

0

4,7

B

9,32

3

3

2

0

4

1

2

0

0

4,4

B

12,13
12,01
9,35

3
3
3

3
3
3

2
2
2

0
0
0

4
4
4

1
1
1

3
2
2

0
0
0

0
0
0

4,7
4,4
4,4

B
B
B

4,47
17,77
10,09
21,70

3
3
3
4

3
3
3
3

2
2
2
2

0
0
0
0

4
4
4
4

1
1
1
1

2
2
3
3

0
0
0
1

0
0
0
0

4,4
4,4
4,7
5,3

B
B
B
A

14,94

3

3

2

0

4

1

2

0

0

4,4

B

9,33
4,87

3
4

3
3

1
2

0
0

4
4

1
1

1
3

0
1

0
1

3,8
5,5

B
A

85,57

3

2

1

1

3

1

3

0

0

4,1

B

96,49

3

3

2

0

3

1

3

0

0

4,4

B

2

Total = A*0,3+B*0,3+C*0,3+D*0,3+E*0,3+F*0,2+G*0,3+H*0,3+I*0,2
Categoria: A = valor alt (valor de ponderació entre 5,0 i 7,2); B = valor mig (valor entre 3,0 i 4,9); C = valor baix (valor entre 1,2 i
2,9)
3
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Codi

Nom de l’espai

PN27 Puig de l'Ou - Rama
PN28 Turó de les Fosses
TOTAL

Àrea (Ha)

199,20
41,74
4.426,75

Valor de ponderació
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Total2

Cat.3

3
3

3
3

2
2

0
0

3
3

1
1

3
3

0
0

0
0

4,4
4,4

B
B

5.3 Comparativa dels llistats dels béns protegits segons el nivell de
protecció vigent i proposat
5.3.1

Nivells de protecció vigents i proposats en els paratges naturals
NIVELLS DE PROTECCIÓ PROPOSATS

NIVELLS DE PROTECCIÓ VIGENTS
PEIN - XARXA NATURA 2000
PEIN- XN 2000 Riberes de l'Alt Ter
PEIN- XN 2000 Sistema transversal Català

PEIN - XARXA NATURA 2000
PEIN
PEIN

PEIN- XN 2000 Riberes de l'Alt Ter
PEIN- XN 2000 Sistema transversal Català

Paratges Naturals

Paratges Naturals

PN 1
PN 2
PN 3
PN 4
PN 5
PN 6
PN 7
PN 8
PN 9
PN 10
PN 11
PN 12
PN 13
PN 14
PN 15
PN 16
PN 17
PN 18
PN 19
PN 20
PN 21
PN 22
PN 23
PN 24
PN 25
PN26
PN27
PN28

PN 1
PN 2
PN 3
PN 4
PN 5
PN 6
PN 7
PN 8
PN 9
PN 10
PN 11
PN 12
PN 13
PN 14
PN 15
PN 16
PN 17
PN 18
PN 19
PN 20
PN 21
PN 22
PN 23
PN 24
PN 25
PN26
PN27
PN28

L'Escala - Llastanosa - El Bofí
Obaga de Terrades, el Roig
Obaga de Sant Quintí
Muntanya del Catllar
Muntanya de Sant Antoni – Puigbò
Muntanya de Sant Bartomeu - els Cirers
Serra del Boix - obaga de les Solses
Muntanya de Sant Roc – Maiols
Planes de Rama
Pla d'Ordina i de Garona
Quintans del Batet, del Guixer i dels Cirers
Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut
Riu Ter - Quintans de Terradelles – Llastanosa
Riu Ter: Agafallops - Sant Quintí
Riera de les Llosses
Riera de les Carboneres
Riera de Cauvell – Tresplans
Riera de Caganell
Riera de Maiols
Riu Freser
Riu Ter: Límit de terme a Mas d’En Bosch
PEIN
Riu Ter: Mas d'en Bosch a Font Viva
Riu Ter: tram nucli urbà
Riu Ter: Sant Quintí en avall
Turó de Terradelles - riera de l'Om
Bufatals
Puig de l'Ou - Rama
Turó de les Fosses

PEIN
PEIN

L'Escala - Llastanosa - El Bofí
BPU
Obaga de Terrades, el Roig
BPU
Obaga de Sant Quintí
BPU
Muntanya del Catllar
BPU
Muntanya de Sant Antoni – Puigbò
BPU
Muntanya de Sant Bartomeu - els Cirers
BPU
Serra del Boix - obaga de les Solses
BPU
Muntanya de Sant Roc – Maiols
BPU
Planes de Rama
BPU
Pla d'Ordina i de Garona
BPU
Quintans del Batet, del Guixer i dels Cirers
BPU
Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut BPU
Riu Ter - Quintans de Terradelles – Llastanosa
BPU
Riu Ter: Agafallops - Sant Quintí
BPU
Riera de les Llosses
BPU
Riera de les Carboneres
BPU
Riera de Cauvell – Tresplans
BPU
Riera de Caganell
BPU
Riera de Maiols
BPU
Riu Freser
BPU
Riu Ter: Límit de terme a Mas d’En Bosch
PEIN
Riu Ter: Mas d'en Bosch a Font Viva
BPU
Riu Ter: tram nucli urbà
BPU
Riu Ter: Sant Quintí en avall
BPU
Turó de Terradelles - riera de l'Om
BPU
Bufatals
BPU
Puig de l'Ou - Rama
BPU
Turó de les Fosses
BPU

Els BPU, béns de protecció urbanística, són aquells béns no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els
valors dels quals recau en l’arquitectura del lloc i/o paisatge del municipi. En aquest cas, la
creació dels instruments de protecció i control es basa en la legislació urbanística, a través del
present Catàleg, i recau en el municipi.
Es recomana comunicar al Departament de Cultura la seva “protecció urbanística”, per tal que,
si ho considera oportú, s’incorporin a l’Inventari de Patrimoni Cultural del DC.
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5.3.2

Nivells de protecció proposats en els arbres d’interès

ARBRES D’INTERÈS DE RIPOLL. NIVELLS DE PROTECCIÓ
PROPOSATS
Codi Nom de l’arbre

Espècie

AIL1

Quercus ilex

AM

Quercus humilis
Quercus ilex
Quercus humilis

AM
AM
AL

Quercus humilis
Quercus humilis
Celtis australis
Quercus humilis
Quercus humilis
Quercus humilis
Pinus silvestris
Quercus humilis
Quercus humilis
Fagus sylvatica

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
DM

Fagus sylvatica

DM

Quercus humilis

DM

Taxus baccata
Buxus sempervirens

AL
DL

AIL2
AIL3
AIL4
AIL5
AIL6
AIL7
AIL8
AIL9
AIL10
AIL11
AIL12
AIL13
AIL14
AIL15

Alzina bifurcada de la Vila
de Llaés
Roure de la Serra de Llaés
Alzina del Capelló - Llaés
Roure de Sant Vicenç de
Puigmal
Roure d’Estiulella
Roure del Mir
Lledoner del Puig del Bruc
Roure de la Barricona
Roure d’Estiula del Serrat
Roure de la Corba
Pins de la Corba
Roure del Guixer
Roure d’Isoles
Fageda del Barretó o de
Bonbac
Faigs dels Graus, al Barretó

AIL16 Roureda del Pla d’Olina Llaés
AIL17 Teix del Burbau
AIL18 Boixeda del Pla de Dalt de
la Vila de Llaés

Protecció

Les figures d’Arbre monumental (AM), Arbre d’interès local (AL), Arbreda d’interès monumental
(DM), o Arbreda d’interès local (DL), es declaren segons la normativa que regula els arbres
d’interès a Catalunya (Decret 214/1987; Decret 47/1988; Decret 120/1989).
A més d’incorporar aquests arbres com a bé natural en el Catàleg, cal comunicar a la Generalitat
de Catalunya la seva declaració per a què els incorporin al catàleg general que mantenen a tot
Catalunya.
En el cas dels arbres monumentals (AM) i arbredes monumentals (DM), la declaració es fa
directament per part de la Generalitat de Catalunya, a petició del propietari de la finca on es
trobi l’arbre o conjunt d’arbres. En el cas dels arbres d’interès local (AL) i les arbredes d’interès
local (DL), la declaració es fa mitjançant acord de l'ajuntament corresponent, a petició dels
propietaris del terreny on radiqui l'arbre. En el cas dels arbres (AM i AL), la declaració pot ser
d’ofici.
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5.4

Fitxes dels Béns naturals protegits

5.4.1

Fitxes dels paratges naturals
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L’ESCALA – LLASTANOSA – EL BUFÍ

LOCALITZACIÓ
Muntanya de Puig Verd al Turó de
l’Escala

CODI PN1

Coordenades UTM
X: 435347.9
Y: 4668210.1

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
544,63 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i
àmbit d’especial valor connector

PROTECCIONS
La part del Domini públic hidràulic (DPH)
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Aquest espai està bàsicament ocupat per extenses pinedes de pi roig, en alguns sectors de les quals es va
recuperant el bosc autòcton de roure martinenc a les solanes, i de fagedes a les obagues. Sota del turó
de l’Escala hi ha una clapa d’alzinar muntanyenc. Complementa l’Espai d’Interès Natural de les Serres de
Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt amb la inclusió de les pinedes i fagedes del marge dret
de la riera de Vallfogona. A les vores del riu Ter i la riera de Vallfogona hi viuen esponeroses vernedes.
Als boscos d’aquest espai natural hi viu el picot negre, entre d’altres espècies protegides. En aquest
sector del Ter hi ha una zona d’aigua encalmada que és un hàbitat molt bo per als ocells aquàtics i per a
la vegetació de ribera.
Des del punt de vista geològic, i més concretament tectònic, inclou el contacte entre les grans unitats
al·lòctones i les roques sedimentàries de l’avantpaís autòcton, amb aflorament de gran vàlua científica i
didàctica.
Espècies de flora

Cardamine pentaphylos, Aegopodium podagraria

Espècies de fauna

Interès geològic

Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Cinclus cinclus, Graellsia
isabelae, Coenagrion mercuriale, etc.
Núm. 3240, 6210, 8210, 91E0*, 9130, 9150
Riu, fagedes, rouredes i freixenedes
Geozona 151. Coll de Terradelles (Vall del Ter) 2 geòtops

Patrimoni cultural

Sant Vicenç de Puigmal

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
El riu Ter ha patit el condicionament de la seva llera a causa de les obres d’ampliació de la carretera C-17.
El bosc de ribera, a més, a banda de l’afecció per les obres, també ha patit l’assecament d’alguns arbres,
sobretot verns. De totes maneres, el paratge natural, a nivell general, es manté en iguals o semblants
condicions que al 2004.
Estat conservació
En bon estat
Riscos
Tallades i estassades que poden malmetre alguns sectors del bosc. L’accés incontrolat del bestiar a les
rieres i que n’afecta la vegetació i fauna.
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ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Paisatge forestal de muntanya mitjana, que conserva una bona integritat. Al sector sud, el turó de
l’Escala, que combina harmònicament rocam, boscos i prats té gran qualitat paisatgística.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
Usos permesos
S’admeten noves edificacions agrícoles o ramaderes complementàries de les existents que siguin
recollides al Catàleg de Masies del POUMNo s’admet l’ús de càmping
PLÀNOL

FOTOGRAFIES

PN 1. Turó de l’Escala, on destaquen algunes alzines més fosques. A la dreta, vistes cap a Llaés

PN 1. Prats i boscos dels Quintans del Bofí
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OBAGA DE TERRADES

LOCALITZACIÓ
Obaga de Terrades i carena del Roig

CODI PN2

Coordenades UTM
X: 434570.5
Y: 4669609.4

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
169,99 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Es tracta d’una comunitat de fagedes amb heura (Geranio-Fagetum) que té el valor científic d’haver estat
descrita per primera vegada en aquest indret (Vigo et al. 1983). Es tracta d’un tipus de fageda rica en
espècies de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari del Tilio-Acerion. Al mateix temps formen un hàbitat
idoni per a algunes espècies de fauna protegida com el picot negre, la mallerenga d’aigua, etc.
A nivell paisatgístic també destaca per trobar-se a l’entrada o sortida de Ripoll
Espècies de flora

Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
Interès geològic

Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aegopodium
podagraria, Cardamine pentaphylos, Geranium phaeum,
Lathraea squamaria
Circaetus gallicus, Pernis apivorus, Dryocopus martius, Graellsia
isabelae, etc.
Núm. 3240, 6210, 6510, 91E0*, 9130, 9150
Fageda amb heura
Petits bufadors del Solà

Patrimoni cultural
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
S’ha continuat tallant la fageda, amb obertura d’algun ròssec de desembosc
El paratge natural, a nivell general, es manté en iguals o semblants condicions que al 2004
Estat conservació
En bon estat
Riscos
Freqüentació de bestiar. Excés de pressió forestal
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Boscos considerats hàbitats d’interès comunitari amb especial valor per la restricció en la distribució de
la comunitat que aquí formen
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
S’admeten noves edificacions agrícoles o ramaderes complementàries de les existents que siguin
recollides al Catàleg de Masies del POUM.
No s’admet ocupació per càmping
Preservar part de la fageda de Terrades en evolució natural. No obrir-hi ròssecs ni camins.
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PLÀNOL

FOTOGRAFIES

PN 2. Fageda de Terrades, vista des de la carretera de les Llosses. A la dreta, torrent del Solà
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OBAGA DE SANT QUINTÍ

LOCALITZACIÓ
Obaga de Sant Quintí, i Turó de les
Basses

CODI PN3

Coordenades UTM
X: 432375.3
Y: 4669551.3

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
121,34 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i
àmbit d’especial valor
connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Es tracta d’una comunitat de fagedes amb heura (Geranio-Fagetum) que té el valor científic d’haver estat
descrita per primera vegada en aquest indret (Vigo et al. 1983). Es tracta d’un tipus de fageda rica en
espècies de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari del Tilio-Acerion. Al mateix temps formen un hàbitat
idoni per a algunes espècies de fauna protegida com el picot negre, la mallerenga d’aigua, etc.
Espècies de flora

Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aegopodium
podagraria, Cardamine pentaphylos, Geranium phaeum,
Lathraea squamaria
Circaetus gallicus, Pernis apivorus, Dryocopus martius, Graellsia
isabelae, etc.
Núm. 6210, 6510, 9130, 9150
Fageda amb heura

Interès geològic
Patrimoni cultural

La font del Ros, redescoberta; fonts de la Serp i la Teia (Dalmau
& Gonzàlez-Prat, 2014)

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
S’ha continuat tallant la fageda, amb obertura d’algun ròssec de desembosc
El paratge natural, a nivell general, es manté en iguals o semblants condicions que al 2004
Estat conservació
En bon estat
Riscos
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Boscos considerats hàbitats d’interès comunitari amb especial valor per la restricció en la distribució de
la comunitat que aquí formen
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
S’admeten noves edificacions agrícoles o ramaderes complementàries de les existents que siguin
recollides al Catàleg de Masies del POUM.
No s’admet ocupació per càmping.
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PLÀNOL

FOTOGRAFIES

PN 3. Fageda de l’obaga de Sant Quintí. A la dreta, font del Ros
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MUNTANYA DEL CATLLAR

LOCALITZACIÓ
Puig del Catllar i Turó del Calvari, obaga
dels Tres Plans

CODI PN4

Coordenades UTM
X: 431244.0
Y: 4672305.9

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
294,27 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
A l’obaga del Catllar hi ha una fageda amb heura com la de les Obagues de Terrades i de Sant Quintí,
mentre que a la solana hi ha roureda i prats de muntanya mitjana, els quals contenen una remarcable
densitat i varietat d’orquídies. En aquests boscos caducifolis hi viuen espècies protegides com l’àliga
marcenca, el picot negre, el gat salvatge, i grans herbívors com el cérvol. Al torrent dels Tres Plans hi cria
el tritó pirinenc. Grans panoràmiques muntanyenques des del cim.
Atesos els problemes d’estabilitat, alguns de sector forestals en pendents més pronunciats, especialment
damunt de substrats margosos, han de ser considerats de boscos protectors de vessants.
Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Bubo bubo, Dryocopus
martius, Felis silvestris, Euproctus asper, etc.
Núm. 6210, 9130, 9150
Prats calcícoles, fagedes

Interès geològic
Patrimoni cultural

Fortí del Pla de la Bandera; ermita del Catllar

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
S’ha ampliat l’àrea de la pràctica de trial i pot suposar un problema per a la fauna.
S’han continuat algunes tallades amb obertura de ròssecs de desembosc.
Estat de conservació
En general, en bon estat. La zona pròxima als Tres Plans amb algunes zones erosionades
Riscos. Tallades excessives. I erosió i contaminació per excés de freqüentació motoritzada
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Àrea amb problemes d’inestabilitat de vessant que justifiquen la consideració de boscos protectors
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
S’admeten noves edificacions agrícoles o ramaderes complementàries de les existents que siguin
recollides al Catàleg de Masies del POUM.
No s’admet ocupació per càmping.
Preservar a evolució natural la fageda.
Controlar l’àrea de pràctica de trial, i evitar l’afecció als torrents.
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PN 4. Vista des dels Tres Plans, Sant Amanç al fons. A la dreta, font de la Merla enmig de la fageda de l’obaga del Colomerot
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MUNTANYA DE SANT ANTONI - PUIGBÒ

LOCALITZACIÓ
Muntanya de Sant Antoni i de Puigbò

CODI PN5

Coordenades UTM
X: 435083.7
Y: 4670717.3

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
452,35 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i de
protecció preventiva

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
A l’obaga de Sant Antoni i de Puigbò hi ha fageda amb heura, acompanyada de rouredes de roure
martinenc al solell, i prats de muntanya mitjana. Algun racó amb tell i erable, així com força trèmol. És
lloc de cria d’espècies d’interès com l’àliga marcenca, el picot negre, el gat salvatge, etc. I a la riera de
Terrades hi cria el tritó pirinenc. Alguns punts de la muntanya de Puigbò ofereixen dilatades
panoràmiques muntanyenques de qualitat.
Hi ha nombrosos afloraments de guixos de la formació Vallfogona, associats a les estructures
tectòniques, alguns dels quals ofereixen un considerable interès científic, especialment el Punt d’Interès
geològic 25, que mostra bons afloraments en una antiga guixera.
Espècies de flora

Roure d’Isoles (Quercus humilis), d’interès local a la Casa d’Isoles

Espècies de fauna

Circaetus gallicus, Dryocopus martius, Felis sylvestris, Euproctus
asper, Graellsia isabelae, Coenagrion mercuriale, etc.
Núm. 6210, 6510, 9130, 9150 (3240, 9180*, 91E0* a la riera de
Vallfogona)
Prats calcícoles, prats de dall, fagedes
PIG 25 en guixos de la formació Vallfogona

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Interès geològic
Patrimoni cultural

Ermita de Sant Antoni; font del Sofre de Dalt; alguna cabana de
pedra seca

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
El paratge es manté en iguals o semblants condicions que al 2004
Estat conservació
En general, en bon estat
Riscos
Tallades i estassades que poden malmetre alguns sectors del bosc. Les línies elèctriques que creuen
l’espai obliguen a mantenir una franja de seguretat desbrossada.
L’accés incontrolat del bestiar a les rieres i que n’afecta la vegetació i fauna.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Es tracta d’una de les muntanyes característiques de l’entorn de Ripoll, amb domini d’hàbitats forestals,
afloraments de guix d’interès geològic, i cria d’espècies protegides.
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DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping

PLÀNOL
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FOTOGRAFIES

PN 5. Fageda de l’obaga de Puigbò. A la dreta, mina de la guixera de Can Fontcoberta

PN 5. Font del Sofre de Dalt. A la dreta, cabana de pedra seca vora Cal Ninyo
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MUNTANYA DE SANT BARTOMEU – ELS CIRERS

CODI PN6

LOCALITZACIÓ
Turó dels Cirers, Turó del Soler, Sant
Bartomeu

SUPERFÍCIE
114,15 ha

Coordenades UTM
X: 434618.8
Y: 4672060.5

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

Paratge natural
Sòl de protecció especial, protecció
preventiva, i àmbit d’espacial valor
connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
El solell de la muntanya de Sant Bartomeu i els Cirers presenta una roureda de roure martinenc en
recuperació, ja que, històricament, aquesta havia estat de les muntanyes més aprofitades agrícolament
de l’entorn de Ripoll, i encara s’observen les feixes d’antics conreus. Cap a Cal Batet i els Cirers hi ha
alguns exemplars aïllats de roures molt vells. A l’obaga hi ha fageda, molt barrejada amb pi roig.
La muntanya del Turó del Soler, Turó dels Cirers és molt resseguida per l’avifauna durant les èpoques de
migració, sobretot durant el pas de primavera.
Espècies de flora
Espècies de fauna

Circaetus gallicus, Dryocopus matrius, Felis silvestris

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Núm. 6210, 9150
Prats calcícoles, fagedes

Interès geològic
Patrimoni cultural

Ermita de Sant Bartomeu

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
S’han efectuat algunes tallades forestals per l’obaga de l’Avellaneda, amb obertura de ròssecs
El paratge natural manté iguals o semblants els valors que tenia l’any 2004
Riscos

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Rouredes més extenses del municipi de Ripoll.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
S’admeten noves edificacions agràries complementàries de les existents
No s’admet l’ús de càmping
Preservar a evolució natural una part de la roureda de la Solana de Molins, i la Solana del Batet
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PN 6. Roureda de la Solana dels Cirers
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SERRA DEL BOIX – OBAGA DE LES SOLSES

LOCALITZACIÓ
Serra del Boix, obaga de les Solses

CODI PN7

Coordenades UTM
X: 435896.3
Y: 4673734.0

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
99,37 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, sòl de
protecció preventiva, i àmbit
d’espacial valor connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
L’obaga de les Solses manté alguns boscos higròfils de gran interès, com la roureda de roure pènol, i el
bosc de ribera amb tells, erables, etc. També hi ha fageda i algunes espècies de plantes i arbres de
distribució reduïda, com els mateixos erables i fals plàtan, etc.
Junt amb la plana de Rama i la solana del Puig de l’Ou conformen la millor mostra de paisatge rural
equilibrat de fons de vall que resta a la vall del Ter en el municipi.
Espècies de flora
Espècies de fauna

Dryocopus martius, Parus palustris, Graellsia isabelae, etc.

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Núm. 6210, 9130, 9150, 9160
Prats calcícoles, fagedes, roure pènol

Interès geològic
Patrimoni cultural

Ruta del Ferro

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
S’han efectuat algunes tallades i estassades a la zona de les Solses.
El paratge natural, a nivell general, manté iguals o semblants els valors que tenia l’any 2004
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Hàbitats forestals d’interès, amb continuïtat amb els boscos higròfils de les vores del Ter
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Preservació dels fondals pròxims als torrents de l’àmbit.

52

PLÀNOL

FOTOGRAFIES

PN 7. Plans dels Quintans de les Solses. A la dreta, pineda al Bac de la Barricona.
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MUNTANYA DE SANT ROC – MAIOLS

LOCALITZACIÓ
Turó de Sant Roc, baga de Baubs

CODI PN8

Coordenades UTM
X: 432906.3
Y: 4673929.3

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
114,56 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, sòl
de protecció preventiva, i
àmbit d’espacial valor
connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
La petita conca de la riera de Maiols, tributària del Freser per l’esquerra, manté un bon estat ecològic,
com ho palesa la presència de tritó pirinenc i barb de muntanya, així com cranc de riu autòcton fins no fa
gaire, o l’existència de sargars com a vegetació de ribera.
A la baga de Sant Roc hi ha una petita fageda i bosc mixt, i a la muntanya de Sant Roc són característics
els prats calcícoles de la muntanya mitjana.
Des dels prats enlairats es gaudeix d’una dilatada panoràmica de la serralada axial pirinenca oriental,
amb cims nevats al llarg de mig any.
Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Bubo bubo, Dryocopus
martius, Euproctus asper, Barbus meridionalis, etc.
Núm. 6210, 9150, 91E0*
Prats calcícoles

Interès geològic
Patrimoni cultural

Pou de glaç de Maiols; fonts de les Queroses,

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
S’han efectuat fortes tallades i estassades, amb obertura de vials i ròssecs a l’obaga entre el Turó de Sant
Roc i la collada de Baubs.
El paratge natural, a nivell general, manté iguals o semblants els valors que tenia l’any 2004
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Protecció del bosc mixt i fageda de l’obaga de Sant Roc. Valor paisatgístic.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
S’admeten noves edificacions agrícoles o ramaderes complementàries de les existents que siguin
recollides al Catàleg de Masies del POUM.
S’admet càmping ecològic
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PN 8. Pineda de les obagues de Cal Menut, des dels Plans de Cal Menut
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PLANES DE RAMA

CODI PN9

LOCALITZACIÓ
Planes de Rama, entre el torrent del
Puig de l’Ou i Ribamala

Coordenades UTM
X: 436344.6
Y: 4674247.4

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
ECP, EBM

SUPERFÍCIE
25,11 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Espai agroforestal estratègic que envolta el Riu Ter, en un tram proposat per ser inclòs a la Xarxa Natura
2000, molt pròxima a la zona humida dels Plans del Guillot (Pantà de Cal Gat). És part d’un connector
ecològic de primer ordre entre dos espais del PEIN, les Serres de Milany-Santa Magdalena i PuigsacalmBellmunt i la Serra Cavallera.
Els sòls agrícoles de Rama són dels més grans i fèrtils, no només del terme de Ripoll, sinó de tota la
comarca del Ripollès.
A banda dels boscos més higròfils que estan inclosos en el ZEC de de les Riberes de l’Alt Ter, altres
raconades fresques i ombrívoles d’aquest espai també recuperen la roureda de roure pènol o l’associació
Tilio-Acerion, hàbitat d’interès prioritari a escala europea.
En aquest tram del riu Ter hi crien certes espècies d’ocells aquàtics, és parada d’ocells en migració, i
zona de pas entre les serres prepirinenques i subpirinenques.
Una de les mostres de paisatge agrari de fons de vall de més qualitat que resten al municipi.
Espècies de flora
Espècies de fauna

Dendrocopus minor, Dryocopus martius, Graellsia isabelae

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Núm. 6210, 6510, 91E0*

Interès geològic

Afloraments d’interès local a la llera del Ter

Patrimoni cultural

Ruta del Ferro; canal de Can Badia

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Forta tallada del bosc de ribera amb verns, salzes i pollancres de gran port tallats, finals de l’any 2015.
Els camps, a nivell general, mantenen iguals o semblants els valors que tenia l’any 2004
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Millors planes agrícoles de tota la comarca del Ripollès. Important zona de connectivitat ecològica
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Protegir el bosc de ribera tant del riu Ter com del torrent de Rama, i permetre només la tallada de les
plantacions de pollancres fora del bosc de ribera
Senyalitzar adequadament la limitació de velocitat per a garantir el pas de fauna a través de la carretera
N-260.
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PN 9. Planes de Rama, i al fons la Serra del Boix i obagues de les Solses

PN 9. Bosc de ribera sota les Planes de Rama. A la dreta, canal de Can Badia
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PLA DE GARONA

CODI PN10

LOCALITZACIÓ
Pla de Garona

Coordenades UTM
X: 431754.9
Y: 4672825.4

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
ECP

SUPERFÍCIE
7,45 ha

Paratge natural
Sòl de protecció preventiva

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
És una les darreres planes agrícoles que resten prop del nucli urbà de Ripoll, que la pressió social va
evitar que s’urbanitzés a la plana d’Ordina. Tot i haver-ne ocupat una part amb urbanització, encara es
conserva una bona superfície de conreus en sòls d’alt valor agrícola. La seva vàlua paisatgística es veu
accentuada per la seva situació limítrof amb el nucli urbà. S’hi troben algunes de les fonts més
freqüentades de Ripoll.
Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

3240, 3270, 91E0*

Interès geològic
Patrimoni cultural

Fonts del Tòtil (o de la Roca), i Nova del Tòtil

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
En la primera proposta del POUM, l’any 2004, s’incloïa el Pla d’Ordina però es va excloure de l’aprovació
definitiva l’any 2008. Juntament amb el Pla de Garona formen les millors terres agrícoles més pròximes
al nucli urbà de Ripoll.
L’ús excessiu de fertilitzants en els conreus ha provocat la contaminació de les fonts, per excés de nitrats.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
L’entorn agroforestal que juntament amb els espais EF1 del torrent de Sadurní i Rocafiguera, així com
PN20 del riu Freser, permeten la connectivitat ecològica entre la muntanya del Catllar i la de Sant Roc
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Mantenir els marges arbrats i la connectivitat amb la vegetació de ribera del riu.
Mantenir l’activitat agrícola, i reduir l’ús de dejeccions ramaderes als camps, així com l’ús de fitosanitaris
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PN 10. Planes agrícoles del Pla de Garona. Vora el camí i amb teulat verd, cobert per a cavalls

PN 10. Font Nova del Tòtil. A la dreta, plana agrícola sota la muntanya del Catllar
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QUINTANS DEL BATET, DEL GUIXER I DELS CIRERS

CODI PN11

LOCALITZACIÓ
Quintans del Batet, del Guixer i dels
Cirers

SUPERFÍCIE
38,44 ha

Coordenades UTM
X: 435331.2
Y: 4671863.5

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
ECP, EBM

Paratge natural
Sòl de protecció preventiva;
interès agrari i/o paisatgístic
Sòl de protecció especial

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Conreus als raiguers i repeus de la vall de Caganell, a la solana, de gran valor agrícola i paisatgístic. La
seva orientació, i el fet de quedar a recer dels vents més forts que es canalitzen al voltant del Ter, les fa
molt productives.
És la millor mostra de qualitat del paisatge agrari del municipi en pendents suaus, feixes espaioses, ben
dissenyades i mantingudes, amb caducifolis autòctons esparsos, disposats a les vores dels conreus.
Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

6210

Interès geològic
Patrimoni cultural
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
El paratge manté els seus valors semblants a l’any 2004
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès agrícola i paisatgístic.
Roure centenari a la masia del Guixer
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
S’admeten noves edificacions agrícoles o ramaderes complementàries de les existents que siguin
recollides al Catàleg de Masies del POUM.
S’admet l’ús de càmping ecològic
Preservar els marges dels camps
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PN 11. Roure del Guixer, a la dreta, roureda de la Solana dels Cirers
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PLANS DE LA CASA NOVA DEL ROURE I DE CAL MENUT

CODI PN12

LOCALITZACIÓ
Plans de la Casanova del Roure i de Cal
Menut

SUPERFÍCIE
13,71 ha

Coordenades UTM
X: 431637.8, Y: 4674314.4
X: 432032.7, Y: 4674371.3

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
ECP, EBM

Paratge natural
Sòl de protecció preventiva

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Es tracta d’unes petites planes amb conreus del fons de la vall de la riera de Maiols.
Amb roureda a la solana, sota la Casa Nova del Roure.

Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

3240, 3270, 6420, 6510
Prats de dall, vegetació de ribera i herbassars

Interès geològic
Patrimoni cultural
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Des de l’any 2004 es va implantar una àrea de tractament d’àrids prop del camí de Cal Menut
I en un annex a la masia de Cal Menut una residència canina
La resta de camps es mantenen, així com l’activitat agrícola i ramadera
Abocaments puntuals de residus a l’esplanada de la pista sota el càmping Ripollès
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès agrícola i paisatgístic.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
S’admeten noves edificacions agrícoles o ramaderes complementàries de les existents que siguin
recollides al Catàleg de Masies del POUM.
S’admet l’ús de càmping ecològic
Preservar els marges dels camps
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PN 12. Roureda sota la Casa Nova del Roure
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RIU TER – QUINTANS DE TERRADELLES – LLASTANOSA

CODI PN13

LOCALITZACIÓ
Quintans de Terradelles, Planes i bosc
de Llastanosa

SUPERFÍCIE
45,81 ha

Coordenades UTM
X: 434038.4, Y: 4668230.4
X: 434283.9, Y: 4667427.1

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS
Limita amb el riu Ter en els espais protegits següents:
Natura 2000: ZEC i ZEPA Sistema Transversal Català (ES5110005)
PEIN: Montesquiu
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Voltants del riu Ter, que juntament amb el riu, inclòs al PEIN i Natura 2000, té gran interès per la
vegetació del bosc de ribera i pròxima, així com la fauna que hi habita. L’interès inclou tota la franja que
envolta el riu, especialment els quintans de Terradelles i Planes de la Corba com a conreus. A les Planes
de la Corba, destaquen alguns arbres prou vells i grans, com roures i pins.
Des de l’obertura del túnel de Terradelles, aquesta zona ha quedat molt tranquil·la i la fauna s’hi refugia
Paisatges fluvials d’interès pintoresc en els trams on la llera discorre encaixada en el rocam, estratificat,
amb desenvolupament de formes d’erosió singulars.
Valor de connectivitat ecològica tan al llarg del riu, com a través.
Espècies de flora

Àrea d’interès faunístic i florístic

Espècies de fauna

Dryocopus martius, Alcedo athis, Barbus meridionalis

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
Interès geològic

Núm. 3240, 3270, 91E0*, 92A0
Vernedes, prats
Geozona del Coll de Terradelles (Vall de Ter) (GZ 151)

Patrimoni cultural

Ruta del Ter

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
En un dels camps dels Quintans de Terradelles s’hi van abocar terres dels túnels que es van obrir en el
desdoblament de la carretera C-17, com a millora agrícola. Actualment es troben cultivats.
A la zona dels Quintans de Terradelles, també es van tallar algunes clapes de bosc com a recuperació de
pastures, afectant però, part del bosc de ribera
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès agrícola i paisatgístic. Juntament amb el riu Ter formen un àmbit de connectivitat ecològica
important, i hàbitat d’interès comunitari.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Deixar a evolució natural el bosc pròxim al bosc de ribera i no estassar
Preservar els arbres més vells de la Corba
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FOTOGRAFIES

PN 13. Bosc envoltant al riu Ter, sota Terradelles. A la dreta, pins vells a les Planes de la Corba, vora el riu Ter
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RIU TER : AGAFALLOPS – SANT QUINTÍ

LOCALITZACIÓ
Riu Ter des d’Agafallops (Colònia Botei)
fins a Sant Quintí

CODI PN14

Coordenades UTM
X: 433731.6
Y: 4670424.0

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
1 hidrogràfic
ECP, EBM

SUPERFÍCIE
9,32 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial,
protecció preventiva, i
connector fluvial

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Aquest tram del riu Ter té gran interès pel bosc de ribera i la fauna aquàtica que conserva. El riu discorre
per un congost al principi, però a Sant Quintí i el Solà la llera s’eixampla i permet el desenvolupament
d’un bosc de ribera esponerós que és hàbitat de cria d’algunes espècies aquàtiques. Així com refugi i
parada de moltes espècies de pas.
Espai de gran valor des del punt de vista de la connectivitat ecològica fluvial i com a mostra de paisatge
fluvial ben conservat.
Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Àrea d’interès faunístic i florístic
Aegopodium podagraria
Lutra lutra, Nycticorax nycticorax, Cinclus cinclus, Alcedo athis,
Actitis hypoleucos
Núm. 3240, 3270, 91E0*, 92A0
Vernedes, salzedes

Interès geològic
Patrimoni cultural

Ruta del Ter

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Es va instal·lar una passera sobre el canal de Sant Quintí, permetent el pas pel marge esquerra del canal
Sota la línia elèctrica vora el riu sota les cases de la Colònia Botei, s’efectuen estassades periòdiques que
condicionen la conservació del bosc de ribera
Molta pastura vora el riu a Sant Quintí. Alguns horts a Agafallops que ocupen part del bosc de ribera.
Molts residus inorgànics, sobretot a la zona d’Agafallops
Presenta el risc d’afecció pel projecte de la variant de Sant Bartomeu, que afectaria el bosc de ribera a
les proximitats de Can Villaure i tota la vora del ferrocarril fins a Castell d’Adrall
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica, i presència de nombrosa fauna d’interès
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Deixar a evolució natural el bosc de ribera i no estassar
Condicionar algun pas de fauna a la resclosa de Sant Quintí
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PN 14. Riu Ter i bosc de ribera a la resclosa de Sant Quintí, sota la Marinyosa. A la dreta, riu Ter cap a Can Villaure
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RIERA DE LES LLOSSES

LOCALITZACIÓ
Riera de les Llosses, des del límit de
municipi amb les Llosses, fins a la C-17

CODI PN15

Coordenades UTM
X: 431782.0, Y: 4669572.2

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
12,13 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i
àmbit d’especial valor
connector

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Riera de gran valor ecològic per la vegetació i fauna d’interès. I com a mostra de paisatge fluvial ben
conservat.

Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Lutra lutra, Cinclus cinclus, Alcedo athis, Barbus meridionalis,
Austropotamobius pallipes
Núm. 3240, 3270, 6210, 6510, 91E0*, 92A0
Vernedes, prats de dall

Interès geològic
Patrimoni cultural
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Es manté en estat semblant al 2004
Alguns abocaments contaminants. Excés d’aportació de dejeccions ramaderes que ha afectat la població
de cranc de riu.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica, i presència d’algunes espècies amenaçades
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Mantenir el bosc de ribera, i una franja de bosc a prop
Evitar el trepig del bestiar dins la llera (habilitar abeuradors fora de la llera)
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FOTOGRAFIES

PN15. Riera de les Llosses, vora les Planes del Castellot
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RIERES DE LES CARBONERES

CODI PN16

LOCALITZACIÓ
Riera de Carboneres

Coordenades UTM
X: 435019.2, Y: 4673278.5

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU EBM

SUPERFÍCIE
12,01 ha

Paratge natural
Sòl de protecció preventiva

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Riera d’especial interès faunístic. Al tram final entre la Ruta del Ferro i el riu Ter, passeig a continuació
del passeig dels Aurons

Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Aegopodium podagraria
Àrea d’interès faunístic i florístic
Euproctus asper, Barbus meridionalis, Austropotamobius pallipes
Núm. 3240, 6210, 6420, 6510, 91E0*
Vernedes

Interès geològic
Patrimoni cultural

Ruta del Ferro; font del Gorg de l’Olla

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Es manté el trepig del bestiar dins la riera.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica, i presència d’algunes espècies amenaçades
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Mantenir el bosc de ribera, i amb continuïtat amb el bosc proper
Evitar el trepig del bestiar dins la llera (habilitar abeuradors fora de la llera)
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PN16. Riera de les Carboneres. A la dreta, font del Gorg de l’Olla
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RIERES DE CAUVELL – TRES PLANS

LOCALITZACIÓ
17: Riera de Cauvell – Tres Plans

CODI PN17

Coordenades UTM
X: 430983.2, Y: 4672401.6

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
ECP, EBM

SUPERFÍCIE
9,35 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i
àmbit d’especial valor
connector

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Riera d’especial valor faunístic. Bosc de ribera ben preservat a trams. Freqüentació a l’estiu, amb algunes
basses aptes per al bany

Espècies de flora

Àrea d’interès faunístic i florístic

Espècies de fauna

Àrea d’interès faunístic i florístic
Dryocopus martius, Alcedo athis, Euproctus asper, Barbus
meridionalis
Núm. 3240, 3270, 6210, 6420, 6510, 91E0*, 9130, 9150, 92A0
Vernedes

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
Interès geològic
Patrimoni cultural

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Trepig del bestiar dins la llera. S’ha estassat algun tram sota la Casa del Vilar.
Freqüentació sobretot a l’estiu, amb abocaments de residus i sorolls que afecten la tranquil·litat de la
fauna i qualitat de l’aigua
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Presència d’algunes espècies amenaçades
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Mantenir el bosc de ribera, amb continuïtat amb el bosc proper
Evitar el trepig del bestiar dins la llera (habilitar abeuradors fora de la llera)
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PN17. Riera de Cauvell, prop dels Tresplans. A la dreta, riera a la zona anomenada “Basses Tèbies”
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RIERA DE CAGANELL

LOCALITZACIÓ
Riera de Caganell

CODI PN18

Coordenades UTM
X: 434662.2, Y: 4671578.2

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
ECP, EBM

SUPERFÍCIE
4,47 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial,
protecció preventiva, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Petita riera de sota el barri de Vistalegre, amb vegetació de ribera

Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Aegopodium podagraria
Àrea d’interès faunístic i florístic
Barbus meridionalis

Interès geològic

Núm. 3240, 3270, 6210, 91E0*, 9130, 9150
Vernedes, fageda
Fonts d’aigües sulfuroses per la presència de guix

Patrimoni cultural

Font del Sofre de Baix

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Es manté en estat semblant al 2004. S’ha arreglat la font del Sofre de Baix. I manté la desembocadura
des del carrer Progrés fins a sota Castell d’Adrall, entubada i canalitzada, cosa que afecta la seva
capacitat com a connector ecològic, així com de desguàs d’aigua en revingudes.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Mantenir el bosc de ribera, i la continuïtat amb el bosc proper
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PN 18. Riera de Caganell, a l’esquerra prop de la font de Caganell, a la dreta, sota la font del Sofre de Dalt
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RIERES DE MAIOLS

CODI PN19

LOCALITZACIÓ
Torrent de Maiols, des del límit amb el
municipi d’Ogassa, fins a sota el
tanatori

Coordenades UTM
X: 433004.7, Y: 4674316.1

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
17,77 ha

Paratge natural
Sòl de protecció preventiva

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Riera de conserva algunes espècies de fauna d’interès. Bosc de ribera. I de valor paisatgístic

Espècies de flora

Àrea d’interès faunístic i florístic

Espècies de fauna

Cinclus cinclus, Euproctus asper, Barbus meridionalis,
Austropotamobius pallipes
Núm. 3240, 6210, 6420, 6510, 91E0*
Vernedes, prats de dall

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
Interès geològic
Patrimoni cultural

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Es manté semblant a l’any 2004.
La seva desembocadura canalitzada i entubada, la qual cosa afecta la seva capacitat com a connector
ecològic, així com de desguàs d’aigua en revingudes.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica, i presència d’algunes espècies amenaçades
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Mantenir el bosc de ribera, i una franja de bosc a prop
Evitar el trepig del bestiar dins la llera (habilitar abeuradors fora de la llera)
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PN 19. Riera de Maiols
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RIU FRESER

CODI PN20

LOCALITZACIÓ
Riu Freser, des del límit de terme
municipal de Campdevànol fins a Ripoll
(resclosa de l’Arquet)

Coordenades UTM
X: 431340.8
Y: 4673710.3

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
1 hidrogràfic
ECP
3.2 Jardins i
passeigs urbans

SUPERFÍCIE
10,09 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial,
protecció preventiva, i
connector fluvial

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Inclou el tram de riu Freser des del límit municipal amb Campdevànol fins a la resclosa de l’Arquet, vora
el pont del Raval. Permet la connexió ecològica entre els espais pròxims al riu Ter i els espais d’interès
natural (PEIN) de l’alta vall del Freser. Tot i que una part d’aquest tram de riu passa per dins del nucli
urbà de Ripoll, ha recuperat una part del seu bosc de ribera i de la qualitat de les aigües.
Espècies de flora

Àrea d’interès faunístic i florístic

Espècies de fauna

Lutra lutra, Cinclus cinclus, Alcedo athis, Barbus meridionalis

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Núm. 3240, 3270, 91E0*
bosc de ribera, vernedes

Interès geològic
Patrimoni cultural

Resclosa i canal de l’Almoina; fonts del Tòtil (o de la Roca), i
Nova del Tòtil

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
La urbanització pel creixement de nuclis urbans i de polígons industrials, així com el condicionament de
la carretera N-152, són els impactes principals i que més poden afectar la seva funcionalitat com a
connector ecològic.
El projecte aprovat de condicionament de la carretera GI-401 entre Campdevànol i la Pobla de Lillet, amb
un nus de comunicacions justament al sector de Rocafiguera, i el creixement del polígon industrial en
aquest mateix sector són les actuacions que, potencialment, podrien causar-hi impactes més importants.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Deixar a evolució natural el bosc de ribera i no estassar, excepte la tala puntual a les proximitats dels
ponts i del nucli urbà, però sota criteris tècnics que ho justifiquin
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PN 20. Font del Tòtil (o de la Roca), amb el riu Freser al fons. A la dreta, riu Freser prop de la font del Tòtil
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RIBERES DE L’ALT TER (PEIN I NATURA 2000)

CODI PN21 (PEIN XN 2000)

LOCALITZACIÓ
Riu Ter, tram inclòs dins el PEIN i XARXA
Natura 2000

SUPERFÍCIE
21,70 ha

Coordenades UTM
X: 435208.3, Y: 4674305.6.0

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
1 hidrogràfic
EBM, ECP

PEIN, Paratge natural
Sòl de protecció especial,
connector fluvial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS
PEIN i Xarxa Natura 2000 (Riberes de l’Alt Ter ZEC ES5120019), DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
El bosc de ribera de bona part del riu Ter s’ha recuperat després d’uns quants anys sense estassar-lo, i la
qualitat de l’aigua també s’ha recuperat, en part.

Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aegopodium
podagraria, Cardamine pentaphylos
Lutra lutra, Cinclus cinclus, Barbus meridionalis

Interès geològic

Núm. 3240, 3270, 6210, 6430, 9160, 91E0*
bosc de ribera, Vernedes, herbassars higròfils
Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli
Afloraments d’interès local a la llera del Ter

Patrimoni cultural

Ruta del Ter, Ruta del Ferro

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Des del 2004 s’han resolt algunes deficiències de connexió de les aigües residuals al col·lector general,
però es manté l’abocament puntual en alguns punts. Afegit al funcionament deficient d’algunes EDAR
que provoquen la contaminació de l’aigua.
Tallada al sector de Rama, amb eliminació de salzes i verns prou grans, en una zona on s’hi havia endegat
una actuació de recuperació del bosc de ribera i eliminació d’espècies exòtiques invasores.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Deixar a evolució natural el bosc de ribera dins el DPH, i marges fins a la ruta del Ferro.
Controlar les tallades forestals i estassades properes per evitar que afectin el bosc de ribera
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PN 21. Riu Ter sota les Planes de Rama. A la dreta, sota la resclosa de Can Badia sota Ribamala
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RIU TER DES DE MAS D’EN BOSC AL PONT D’OLOT

CODI PN22

LOCALITZACIÓ
Riu Ter des de Mas d’en Bosc al pont
d’Olot

SUPERFÍCIE
14,94 ha

Coordenades UTM
X: 433578.3, Y: 4672711.6

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU EBM
1 hidrogràfic
3.1 parcs públics
urbans

Paratge natural
Sòl de protecció especial, connector
fluvial, i àmbit d’especial valor
connector

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
El bosc de ribera de bona part del riu Ter s’ha recuperat després d’uns quants anys sense estassar-lo, i la
qualitat de l’aigua també s’ha recuperat, en part. Aquest tram limita a l’est amb les riberes de l’Alt Ter
(PEIN i xarxa Natura 2000 com a ZEC ES5120019).
En aquest tram de riu s’hi va condicionar el passeig dels Aurons amb passarel·les per a poder gaudir del
bosc de ribera
Espècies de flora

Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Àrea d’interès faunístic i florístic
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aegopodium
podagraria, Cardamine pentaphylos
Alguns salzes blancs (Salix alba), de grans dimensions
Lutra lutra, Dendrocopus minor, Cinclus cinclus, Alcedo athis,
Barbus meridionalis
Núm. 3240, 3270, 6210, 91E0*
bosc de ribera, Vernedes

Interès geològic
Patrimoni cultural

Ruta del Ter; font i passeig de Can Casals; passeig dels Aurons

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Des del 2004 s’han resolt algunes deficiències de connexió de les aigües residuals al col·lector general,
però es manté l’abocament puntual en alguns punts. Afegit al funcionament deficient d’algunes EDAR
que provoquen la contaminació de l’aigua.
Hi ha alguna resclosa que en època d’estiatge no permet el pas de l’aigua i afecta la connexió hídrica. La
resclosa de Can Guetes, a Can Volant, es va rehabilitar fa uns anys però sense condicionar-hi cap escala
de peixos.
Al sector de Can Guetes es va efectuar una forta estassada que va eliminar molts dels salzes, sargues i
saulics, deixant els marges del riu nus i exposats a l’erosió
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica, zona de cria d’espècies aquàtiques d’interès
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DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Deixar a evolució natural el bosc de ribera i no estassar, excepte la tala puntual a les proximitats dels
ponts i del nucli urbà, però sota criteris tècnics que ho justifiquin
Protegir i preservar els exemplars més vells i grans de salzes i verns que hi ha al sector entre Can Guetes i
Can Volant.
Vetllar per evitar l’abocament de possibles contaminants al riu, especialment als sectors industrials de la
Barricona, Mas d’en Bosc, Pintors, i Estamariu
PLÀNOLS

FOTOGRAFIES

PN 22. Riu Ter prop del passeig dels Aurons. A la dreta, bogues (Typha latifolia) en primer pla, vora el passeig de Can Casals
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PN 22. Salze blanc (Salix alba) vell i gran vora el gorg dels Estudiants. A la dreta, resclosa de Can Guetes, a l’indret de Can Volant
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RIU TER DES AL TRAM DEL NUCLI URBÀ

LOCALITZACIÓ
Riu Ter des del pont del Casino a la
Colònia Botei (Agafallops)

CODI PN23

Coordenades UTM
X: 433805.0, Y: 4670856.6

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
1 hidrogràfic
ECP

SUPERFÍCIE
9,33 ha

PEIN, Paratge natural
Sòl de protecció especial,
connector fluvial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS
DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Tram de riu canalitzat en part per discórrer dins el nucli urbà, però amb el bosc de ribera recuperat en
part, i amb presència de fauna aquàtica. Tot i que urbà, important per a la connectivitat ecològica al llarg
del riu. I de gran valor estètic i paisatgístic.

Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Àrea d’interès faunístic i florístic
Aegopodium podagraria, Cardamine pentaphylos
Lutra lutra, Cinclus cinclus, Alcedo athis, Barbus meridionalis
Núm. 3240, 3270, 6210, 91E0*
bosc de ribera, Vernedes

Interès geològic
Patrimoni cultural

Ruta del Ter; pont de Ripoll (Calatrava); font del Sagrat Cor

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Des del 2004 s’han resolt algunes deficiències de connexió de les aigües residuals al col·lector general,
però es manté l’abocament puntual en alguns punts.
S’ha condicionat la resclosa del Pla, rebaixant l’altura, i habilitant una escala de peixos. De moment
l’aiguabarreig ha quedat alterat fins que no recuperi la naturalitat
Periòdicament s’efectuen estassades de l’herbassar de ribera, de gran interès.
Sota la línia elèctrica vora el riu sota les cases de la Colònia Botei, s’efectuen estassades periòdiques que
condicionen la conservació del bosc de ribera
Es va recuperar la font del Sagrat Cor, obrint un camí d’accés
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Deixar a evolució natural el bosc de ribera, i respectar l’herbassar de sota els ponts fins que hagi
fructificat. Solucionar els abocaments puntuals d’aigües residuals.
Control de les colònies de gats per evitar la predació en l’avifauna aquàtica
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PLÀNOLS

FOTOGRAFIES

PN 23. Aiguabarreig del Ter i del Freser, a la resclosa del Pla. A la dreta, riu Ter rere la colònia Botei (Agafallops) amb el bosc de
ribera només conservat a la riba esquerra
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RIU TER DES DE SAN QUINTÍ A LA DEPURADORA

CODI PN24

LOCALITZACIÓ
Marges del riu Ter des de Sant Quintí a
la depuradora de Ripoll

SUPERFÍCIE
4,87 ha

Coordenades UTM
X: 433697.9, Y: 4670247.4

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
1 hidrogràfic
ECP

PEIN, Paratge natural
Sòl de protecció especial,
connector fluvial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS
Limita i amplia l’espai natural protegit anomenat de Montesquiu al PEIN i com a Sistema transversal
català a la xarxa Natura 2000, catalogat com a ZEC i ZEPA ES5110005), DPH
DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Marges de l’espai natural protegit del riu Ter (el qual està delimitat com a un simple buffer), per així
adaptar-se a la vegetació de ribera i a les diferents amplades del llit fluvial). Vernedes i bosc de ribera.

Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Àrea d’interès faunístic i florístic
Aegopodium podagraria, Cardamine pentaphylos
Lutra lutra, Cinclus cinclus, Alcedo athis, Barbus meridionalis
Núm. 3240, 3270, 6210, 91E0*
bosc de ribera, Vernedes

Interès geològic
Patrimoni cultural

Ruta del Ter; Colònia de Santa Maria (el Roig)

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Ni a la resclosa del Roig ni a la de la Corba s’hi ha condicionat escales de peixos i a l’època d’estiatge no
permeten el pas de l’aigua, afectant la connexió ecològica i hídrica.
S’ha condicionat la base del pont de la Colònia de Santa Maria, per millorar la protecció dels pilars del
pont, però de manera que només deixa una franja més estreta per on circula l’aigua.
S’ha instal·lat una passera al marge de la C-17 que permet l’accés a peu entre Can Villaure i el pont de la
Colònia de Santa Maria
S’han eliminat els horts que hi havia entre la resclosa del Roig i el pont
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès pel bosc de ribera, connectivitat ecològica
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Recuperar el bosc de ribera al tram on hi havia els horts entre la resclosa del roig i el pont de la colònia
Santa Maria
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PLÀNOLS

FOTOGRAFIES

PN 24. Riu Ter, sobre el pont de la Colònia de Santa Maria (el Roig). A la dreta, pont de la Colònia de Santa Maria
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TURÓ DE TERRADELLES - RIERA DE L'OM

LOCALITZACIÓ
Del Turó de Vilardenó, a les Solelles
d’Aguilera. Turó i bosc de Terradelles,
Puig d’Aguilera

CODI PN25

Coordenades UTM
X: 433614.5
Y: 4667807.8

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU
EBM, ECP

SUPERFÍCIE
85,57 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i
àmbit d’especial valor
connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Boscos dominats pel pi roig, però amb fageda a l’obaga, i algunes clapes de roure.
Riera de l’Om amb presència de fauna d’interès

Espècies de flora

Ilex aquifolium

Espècies de fauna

Dryocopus martius, Euproctus asper, Graellsia isabelae,
Coenagrion mercuriale
Núm. 6212, 6510, 91E0*, 9130, 9150, 92A0
Vernedes, salzedes, fagedes i prats
Geozona del Coll de Terradelles (Vall de Ter) (GZ 151)

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
Interès geològic
Patrimoni cultural

DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Afeccions per les obres de desdoblament de la carretera C-17, sobretot prop de Vilardenó, i en alguns
camps del camí de l’Aliguer, sota la Perera.
Hi passa el traçat de diverses línies elèctriques.
ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès forestal i paisatgístic.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
Deixar a evolució natural el bosc de ribera de la riera de l’Om i bosc més pròxim.
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PLÀNOL

FOTOGRAFIES

PN 25. Torrent de l’Om. A la dreta, bosc de Terradelles
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BUFATALS

CODI PN26

LOCALITZACIÓ
Carena de l’obaga Negra, els Emprius
de Santa Maria, Bufatals

Coordenades UTM
X: 429575
Y: 4672407

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU

SUPERFÍCIE
96,49 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Boscos de pi roig, roureda, fageda a l’obaga, i alguns.
Petit bosc comunal municipal, els Emprius de Santa Maria, limítrof amb les forests veïnes del mateix nom
i dels ajuntaments de les Llosses i de Campdevànol

Espècies de flora
Espècies de fauna

Dryocopus martius, Graellsia isabelae

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Núm. 6210
Prats i joncedes, i timonedes calcícoles

Interès geològic
Patrimoni cultural
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Espai natural nou, proposat pel seu valor natural i ajust al PTPCG com a sòl de protecció especial pel seu
valor de connectivitat ecològica

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès forestal i paisatgístic.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
S’admeten noves edificacions agrícoles o ramaderes complementàries de les existents que siguin
recollides al Catàleg de Masies del POUM.
No s’admet ocupació per càmping
Mantenir a evolució natural la part de bosc més pròxima a la carena que limita amb els termes
municipals de les Llosses, i Campdevànol. Per sobre de Cal Letxino

91

PLÀNOL

FOTOGRAFIES

PN 26. Boscos i prats dels Emprius de Santa Maria, a la carenada de l’Obaga Negra, al fons a l’esquerra Serra del Catllar
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PUIG DE L’OU - RAMA

LOCALITZACIÓ
Bosc de Rama i muntanya de Puig de
l’Ou

CODI PN27

Coordenades UTM
X: 435665
Y: 4675465

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU

SUPERFÍCIE
199,20 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Boscos de pi roig, roureda, fagedes i prats, al límit del terme municipal amb Sant Joan de les Abadesses i
d’Ogassa.
Boscos que permeten la connectivitat ecològica entre la muntanya de Sant Amanç i les muntanyes del
Baix Ripollès.
Espècies de flora
Espècies de fauna

Dryocopus martius, Circaetus gallicus, Graellsia isabelae

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Núm. 6210, 9130
Fagedes, Prats i joncedes

Interès geològic
Patrimoni cultural
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Espai natural nou, proposat pel seu valor natural i ajust al PTPCG com a sòl de protecció especial pel seu
valor de connectivitat ecològica
Al voltant de Ca l’Adroguer s’han anat realitzant de de fa anys algunes tallades en forma de franges tipus
tallafocs

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès forestal i paisatgístic.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No s’admet cap nova construcció, ni ocupació per càmping
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PLÀNOL

FOTOGRAFIES

PN 27. Vistes de Ripoll, i a la foto de la dreta, de Sant Amanç, des de prop del Puig de l’Ou

PN 27. Boscos i prats del voltant del torrent de la Barricona, prop d’Oriola
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TURÓ DE LES FOSSES

LOCALITZACIÓ
Turó i Solana de les Fosses, i obaga de
les Carboneres

CODI PN28

Coordenades UTM
X: 437075.9
Y: 4672021.6

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Pla vigent
Classificació

Tipus de bé (POUM)
Pla territorial (PTPCG)

POUM
SNU

SUPERFÍCIE
41,74 ha

Paratge natural
Sòl de protecció especial, i àmbit
d’especial valor connector

PROTECCIONS

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Boscos de pi roig, rouredes i una mica de fageda, amb alguna alzina. Molt barrejat.
Hi ha la font de la Casa Nova de les Fosses
Valor de connectivitat ecològica entre la serra de Milany i les muntanyes del Baix Ripollès cap a Sant
Amanç.
Espècies de flora
Espècies de fauna
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Núm. 6210
Prats i joncedes

Interès geològic
Patrimoni cultural
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Comparació estat redacció POUM (2004)
Espai natural nou, proposat pel seu valor natural i ajust al PTPCG com a sòl de protecció especial pel seu
valor de connectivitat ecològica

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Raons de la catalogació, què es protegeix, entorn de protecció
Interès forestal i paisatgístic.
DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI
No engloba cap masia, per la qual cosa no es poden admetre noves construccions, ni és admès l’ús de
càmping

95

PLÀNOL

FOTOGRAFIES

PN 28. Font de la Casa Nova de les Fosses . A la dreta, Turó de les Fosses, amb exemplars de roure, alzina i pi roig.
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5.4.2

Fitxes dels arbres i arbredes d’interès

Acollint-se al Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal
i local, així com al Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals,
i el Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès
comarcal i d'interès local, es proposa la declaració dels arbres i arbredes següents com a
arbres i arbredes protegits pel Catàleg de béns naturals de Ripoll, amb la figura proposada
d’arbres i arbredes d’interès local:

Codi Nom de l’arbre
AIL1

Espècie

Edat

Situació (UTM)

Proposta
protecció

Alzina bifurcada de la Vila Quercus ilex subsp. Centenari
de Llaés
ilex
Roure de la Vila de Llaés Quercus humilis
Centenari
Alzina del Capelló – la Serra Quercus ilex subsp. Centenari
de Llaés
ilex
Roure de Sant Vicenç de Quercus humilis
Centenari
Puigmal o del Bofí

437455.4, 4667203.3

AM

437497.0, 4667116.0
436807.7, 4666932.6

AM
AM

436029.5, 4668045.6

AL

AIL5

Roure d’Estiulella

Quercus humilis

Centenari

430918.8, 4673757.1

AL

AIL6
AIL7

Roure del Mir
Quercus humilis
Lledoner del Puig dels Celtis australis
Brucs
Roure de la Barricona
Quercus humilis
Roure d’Estiula del Serrat Quercus humilis
Roure de la Corba
Quercus humilis
Pins de la Corba
Pinus silvestris
Roure del Guixer
Quercus humilis
Roure d’Isoles
Quercus humilis
Fageda del Barretó o de Fagus sylvatica
Bonbac
Faigs dels Graus, al Barretó Fagus sylvatica

Centenari
Centenari

430979.5, 4670688.3
431319.9, 4670625.0

AL
AL

Centenari
Centenari
Centenari
Centenari
Centenari
Centenari
Centenari

435161.1, 4674492.9
430144.6, 4674523.1
433970.3, 4668261.1
433863.1, 4668108.9
435533.2, 4671947.7
435042.2, 4670369.8
440778.5, 4666218.5

AL
AL
AL
AL
AL
AL

Centenari

440919.7, 4665712.1

AIL16 Roureda del Pla d’Olina - Quercus humilis
Llaés
AIL17 Teix del Burbau
Taxus baccata

Centenari

437264.5, 4667010.7

Centenari

439991.1, 4667193.5

AIL18 Boixeda del Pla de Dalt de Buxus sempervirens Centenari
la Vila de Llaés

437470.7, 4667248.7

AIL2
AIL3
AIL4

AIL8
AIL9
AIL10
AIL11
AIL12
AIL13
AIL14
AIL15
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DM
DM
DM
AL
DL

98

ALZINA BIFURCADA DE LA VILA DE LLAÉS

CODI AIL1

LOCALITZACIÓ
Al Pla de Dalt de la Vila de Llaés

Coordenades UTM
437455.4, 4667203.3

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

EIN

ESPÈCIE
Alzina (Quercus ilex subsp. ilex)

PEIN, XARXA NATURA 2000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Alzina centenària, bifurcada en dos grans troncs. Enmig del bosc i envoltada de boixos, alguns dels quals
també centenaris. Per sobre hi ha una altra alzina centenària d’un sol tronc
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat. Presenta alguna esquerda al tronc amb algun forat, una de més gran en un dels troncs.
Cobert de molses, líquens i una mica d’heura, però que no suposen cap perill
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ROURE DE LA VILA DE LLAÉS

CODI AIL2

LOCALITZACIÓ
Al camí d’accés a la Vila de Llaés, per
sota del Pla de Dalt

Coordenades UTM
437497.0, 4667116.0

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

EIN

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

PEIN, XARXA NATURA 2000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari, vora el camí d’accés a la Vila de Llaés
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Tot i que totalment buit per dins, es troba en bon estat de conservació
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ALZINA DEL CAPELLÓ – LA SERRA DE LLAÉS

CODI AIL3

LOCALITZACIÓ
La Serra de Llaés

Coordenades UTM
436807.7, 4666932.6

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

EIN

ESPÈCIE
Alzina (Quercus ilex subsp. ilex)

PEIN, XARXA NATURA 2000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Alzina centenària prop de la masia de la Serra de Llaés
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
De tronc molt rugós i una mica recargolat, amb algunes branques una mica pelades de fulles, però en
general en bon estat de conservació
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ROURE DE SANT VICENÇ DE PUIGMAL – EL BOFÍ

CODI AIL4

LOCALITZACIÓ
El Bofí, vora l’ermita de Sant Vicenç de
Puigmal

Coordenades UTM
436029.519, 4668045.564

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

Paratge Natural
PN1

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari vora l’ermita de Sant Vicenç de Puigmal, al Bofí
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat, envoltat d’altres arbres.
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

ROURE D’ESTIULELLA

CODI AIL5

LOCALITZACIÓ
Masia d’Estiulella

Coordenades UTM
430918.8, 4673757.1

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari, vora la masia d’Estiulella, a sota el Turó d’Estiulella, a l’extrem nord-oest del terme
municipal, prop de Campdevànol
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Fa uns anys es va escapçar part del tronc, i s’ha anat assecant. Estat una mica precari
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ROURE DEL MIR

CODI AIL6

LOCALITZACIÓ
Coordenades UTM
Vora la masia del Mir, al barri dels Brucs 430979.5, 4670688.3
DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari vora la masia i casa de turisme rural del Mir, al barri del Remei i els Brucs
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat. S’hi ha construït un petit cobert a la base, i hi pasturen cabres que poden eutrofitzar i
afectar en certa mesura l’arbre.
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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LLEDONER DEL PUIG DELS BRUCS

CODI AIL7

LOCALITZACIÓ
Masia dels Brucs, barri del Remei i els
Brucs

Coordenades UTM
431319.9, 4670625.0

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

ESPÈCIE
Lledoner (Celtis australis)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Lledoner de gran port i de forma natural, vora la masia del Puig dels Brucs. Al barri del Remei i els Brucs
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ROURE DE LA BARRICONA

CODI AIL8

LOCALITZACIÓ
Masia de la Barricona

Coordenades UTM
435161.1, 4674492.9

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari a la masia-restaurant de la Barricona.
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En general en bon estat, tot i que presenta algunes branques seques. Sòl molt compactat pel trepig de
vehicles i gent.
PLÀNOL

FOTOGRAFIES

106

ROURE D’ESTIULA DEL SERRAT

CODI AIL9

LOCALITZACIÓ
Carena sota el Pic d’Estiula del Serrat

Coordenades UTM
430144.6, 4674523.1

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari, molt recargolat i de tronc gruixut i rugós. Situat a la carena sota el Pic d’Estiula del
Serrat, i sobre els Quintans de la masia d’Estiula del Serrat. Al límit nord-oest del municipi, i a tocar de
Campdevànol
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
Amb l’escorça molt rugosa, trossos pelats, i mig buit per dins. Amb força branques seques.
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ROURE DE LA CORBA

CODI AIL10

LOCALITZACIÓ
Vora la masia de la Corba, prop de la
depuradora de Ripoll

Coordenades UTM
433970.3, 4668261.1

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

Paratge Natural
PN13

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari vora el pou de la masia de la Corba, a l’altra banda del riu prop de la depuradora de
Ripoll. N’hi ha un altre exemplar prou gros prop de la pista.
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat, encara que presenta alguna branca seca i pelada.
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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PINS DE LA CORBA

CODI AIL11

LOCALITZACIÓ
A les Planes de la Corba

Coordenades UTM
433863.1, 4668108.9

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

Paratge Natural
PN13

ESPÈCIE
Pi roig (Pinus sylvestris)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Dos exemplars de pins roigs de gran altura i força gruixuts, a la part baixa de les Planes de la Corba, vora
el bosc de ribera.
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat de conservació, però el seu aïllament els posa en risc en cas de grans ventades.
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ROURE DEL GUIXER

CODI AIL12

LOCALITZACIÓ
Masia del Guixer

Coordenades UTM
435533.2, 4671947.7

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

Paratge natural
PN11

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari vora la masia del Guixer, sobre la carretera de Vallfogona
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat, però amb el sòl compactat per la pista i el trepig de la zona
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ROURE D’ISOLES

CODI AIL13

LOCALITZACIÓ
Masia d’Isoles

Coordenades UTM
435042.2, 4670369.8

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

Paratge Natural
PN5

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Roure centenari vora la masia d’Isoles, a la muntanya de Sant Antoni
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En perill de caure, per això l’han falcat amb un parell de troncs
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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FAGEDA DEL BARRETÓ, O DE BONBAC

CODI AIL14

LOCALITZACIÓ
Obaga del Puig de Sant Jaume

Coordenades UTM
440778.5, 4666218.5

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

EIN

ESPÈCIE
Faig (Fagus sylvatica)

PEIN, XARXA NATURA 2000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Fageda amb nombrosos exemplars de faigs i algun roure centenaris. Com a arbreda és una de les més
espectaculars de Catalunya. Protegida en part pel programa Sèlvans de la Diputació de Girona.
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En molt bon estat de conservació. Presència de bestiar que pot eutrofitzar la part més pròxima a la pista
que va al Pla de Marenyol
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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FAIGS DELS GRAUS, AL BARRETÓ

CODI AIL15

LOCALITZACIÓ
Els Graus, el Barretó

Coordenades UTM
440919.7, 4665712.1

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

EIN

ESPÈCIE
Faig (Fagus sylvatica)

PEIN, XARXA NATURA 2000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Conjunt de faigs centenaris de gran port, a la muntanya dels Graus, vora el Barretó
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En general en força bon estat, algun de mort i mig caigut
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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ROURE I ROUREDA DEL PLA D’OLINA - LLAÉS

CODI AIL16

LOCALITZACIÓ
El Pla d’Olina, entre la Serra i la Vila de
Llaés

Coordenades UTM
437264.5, 4667010.7

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

EIN

ESPÈCIE
Roure martinenc (Quercus humilis)

PEIN, XARXA NATURA 2000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Diversos roures centenaris, destacant-ne un de més proper a la carretera i molt més vell i gruixut
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat. Força heura arrapada als troncs, però que no suposa cap perill imminent per als arbres.
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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TEIX DEL BURBAU

CODI AIL17

LOCALITZACIÓ
Sota la masia del Burbau, a la zona del
Teixidor, Llaés

Coordenades UTM
439991.1, 4667193.5

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

Protecció

EIN

ESPÈCIE
Teix (Taxus baccata)

PEIN, XARXA NATURA 2000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Teix centenari vora la masia del Burbau, actualment en estat ruïnós
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat. Sòl força nu i compacte, i amb poc espai per a desenvolupar-se bé
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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BOIXEDA DEL PLA DE DALT DE LA VILA DE LLAÉS

CODI AIL18

LOCALITZACIÓ
Voltant el Pla de Dalt de la Vila de Llaés

Coordenades UTM
437470.7, 4667248.7

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ

Tipus de bé
(POUM)

EIN

Protecció

ESPÈCIE
Boix (Buxus sempervirens)

PEIN, XARXA NATURA 2000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Característiques i justificació
Conjunt de boixos centenaris amb alzines i roures que envolten el Pla de Dalt, i on es troben diversos
exemplars d’alzines centenàries
DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
En bon estat. Alguns dels boixos secs. Fa uns dos o tres anys van patir una plaga de fongs que en va fer
caure moltes fulles, però s’han recuperat força bé
PLÀNOL

FOTOGRAFIES
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1. OBJECTE

Aquest document respon a l’encàrrec de redactar l’Avaluació ambiental de la Modificació
puntual del Sòl No Urbanitzable del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
revisió del Catàleg de Béns Naturals i de regulació de l’ús de càmping, realitzat per
l’Ajuntament de Ripoll amb data 5 de juny de 2017.
La seva redacció ha estat a càrrec de Josep M. Mallarach Carrera, doctor en Biologia i Medi
Ambient, màster en Ciències Ambientals i llicenciat en Geologia, amb el núm. 387 del
Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya, resident a Olot, amb la col·laboració de Ferran
Gonzàlez i Prat, llicenciat en Biologia, col·legiat núm. 21541-C, resident a Ripoll.
La promoció d’aquesta modificació puntual del POUM és a càrrec de l’Ajuntament de la
Comtal vila de Ripoll, amb CIF. P1715600A, i domicili Plaça de l’Ajuntament núm. 3 de
Ripoll.
La proposta de Modificació puntual del POUM ha estat redactada per Ferran Gonzàlez i
Prat, llicenciat en Biologia, col·legiat núm. 21541-C, i resident a Ripoll, pel que fa
referència a la revisió del Catàleg de béns naturals de Ripoll.
Amb aquest document el promotor vol sol·licitar l’inici de l’avaluació ambiental simplificada
per a la Modificació puntual del POUM de Ripoll, d’acord amb allò que estableix l’article 29.1
de la Llei 21/2013. La Modificació del POUM ha estat elaborada conjuntament i de forma
coordinada amb la d’aquest Document ambiental estratègic,

Josep M. Mallarach i Carrera
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2. MARC LEGAL
Aquest capítol presenta el marc legal vigent que s’ha tingut en compte en l’elaboració
d’aquest document. Els textos normatius s’han agrupat en tres conjunts: la legislació
d’avaluació ambiental i urbanística, la legislació de patrimoni natural i biodiversitat, i
finalment, la legislació territorial i paisatgística.

2.1. Legislació d’avaluació ambiental
En l'àmbit europeu: la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
En l'àmbit estatal: la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta llei
estatal transposa en l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol la directiva comunitària
esmentada anteriorment -especialment l’article 29.1.
En l’àmbit de Catalunya: la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i
programes. Aquesta llei s'aplica quan l'aprovació dels plans i els programes correspon a
l'Administració de la Generalitat, l'Administració local o el Parlament de Catalunya.
- Cal tenir en compte també, les modificacions introduïdes en la Llei 6/2009 pels articles 21
al 24 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
- Mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica estatal, cal adoptar les novetats
introduïdes per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, en els successius tràmits d’aquells plans i
programes l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’hagi iniciat a partir del 12 de
desembre de 2013 i seguir les regles fixades per la disposició addicional 8a. de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- Text refós de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer): complementa les disposicions
de la Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic, en particular
pel que fa al procediment i el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental - especialment
els articles 86 bis i disposició transitòria 18a.
- Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, 18 de juliol): complementa les
disposicions de la Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic,
en particular pel que fa al procediment i el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental especialment els articles 63.5, 70, 100, 106 i 115
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Segons l’article 7 de la llei 6/2009 (BOGC. 5374) d'avaluació ambiental de plans i
programes, s’han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i
programes: b) que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, i c) que alterin la classificació de sòl no
urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions
comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es
modifica.
Segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica (DOGC 24-7-2015) D. Addicional Vuitena. Regles aplicables fins que la Llei
6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013, mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei
6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la
Llei de l’Estat 21/2013, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei
6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en
la present disposició.
Segons l’article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, dins del procediment substantiu
d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de presentar davant l’òrgan
substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud
d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyada de l’esborrany
del pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim,
la informació següent:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables,
tècnicament i ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament
del pla o programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles (i, si és procedent, la seva quantificació).
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica
simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible,
corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del
POUM, tenint en compte el canvi climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental de la
modificació del POUM
Pel que fa a la denominació de procediments, documents i actes administratius que se’n
deriven, s’estableixen les regles següents:
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a) El procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment d’avaluació ambiental
passa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, i el
procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment de decisió prèvia d’avaluació
ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
b) L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a què fa esment la Llei 6/2009 passa a
denominar-se document inicial estratègic; el document de referència a què fa esment la Llei
6/2009 passa a denominar-se document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, i l’informe
de sostenibilitat ambiental a què fa esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se estudi
ambiental estratègic.

2.2. Legislació de patrimoni natural i biodiversitat
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Llei (estatal) 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
Llei (estatal) 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13
de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
(PEIN).
Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5289, pàg. 17, de 2.1.2009).
Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies
exòtiques invasores.
Reial decret 1274/2011, de 16 de setembre, pel qual s’aprova el Pla estratègic del
patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat d’Espanya.
Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció
per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC)
Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de
conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000,
se n'aprova l'instrument de gestió (Annex 6)
Ordre AAA/2231/2013, de 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de
comunicació a la Comissió Europea de les mesures compensatòries en matèria de
conservació de la Xarxa Natura 2000 adoptades en relació amb plans, programes i
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projectes, i de consulta prèvia a la seva adopció, que preveu la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals a Catalunya,
Decret 47/1988, d’11 de gener, sobre la declaració d’arbres d’interès comarcal i local
Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès
comarcal i d’interès local.
Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya per al període 2016–2021.

2.3. Legislació territorial i paisatgística
Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya.
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes
d'impacte i integració paisatgística.

2.4. Procediment
El procediment d’avaluació ambiental simplificada s’aplica en el supòsits establerts a l’article
8 de la Llei 6/2009.
Concretament, l’epígraf 8.2 indica que «Les modificacions dels plans a què fan referència les
lletres a, b, c i d de l’apartat 1 si, per les característiques i la poca entitat, es constata, sense
necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius
en el medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el promotor
ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar de l’elaboració del
pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, declari la nosubjecció del pla o programa al procés de decisió prèvia i, en conseqüència, al procés
d’avaluació ambiental».
El promotor ha de trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat, com a mínim, la
documentació a què fa referència l'article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, tal com
s’ha explicitat a l’apartat 2.1.
En el termini de 15 dies, l’òrgan ambiental, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat,
pot sol·licitar la compleció o concreció de la documentació presentada.
L'òrgan ambiental, en el termini de vint dies des de la recepció de la sol·licitud d’inici i a la
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vista de la documentació presentada, pot resoldre la seva inadmissió per alguna de les
raons establertes en la Llei 21/2013.
Un cop rebuda aquesta documentació l’òrgan ambiental consulta les administracions
públiques afectades i al públic interessat, que han de fer arribar el seu parer en el termini
d'un mes. Transcorregut aquest termini sense haver rebut el pronunciament, el procediment
continua si l’òrgan ambiental compta amb elements de judici suficients per formular l’informe
ambiental estratègic.
L'òrgan ambiental, un cop transcorregut el termini de les consultes a les administracions
afectades i al públic interessat i de conformitat amb els criteris establerts en l’annex 2 de la
Llei 6/2009, en el termini d'un mes, decideix sobre la necessitat de sotmetre el pla o
programa al procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària i emet l’informe
ambiental estratègic.
Si el pla -en aquest cas la modificació puntual del POUM de Ripoll- ha de sotmetre’s a una
avaluació ambiental estratègica ordinària perquè poden tenir efectes significatius sobre el
medi ambient, l’òrgan ambiental elabora el document d’abast de l’estudi ambiental
estratègic, tenint en compte el resultat de les consultes realitzades d’acord amb el que
estableix l’article 15 de la Llei 6/2009, i no cal realitzar les consultes regulades a l’article 18
de la Llei 6/2009.
Aquesta decisió es notificarà al promotor -l’Ajuntament en aquest cas- juntament amb el
document d’abast i el resultat de les consultes realitzades perquè elabori l’estudi ambiental
estratègic i continuï amb la tramitació prevista als articles 21 de la Llei 6/2009 i següents.
En determinats casos, l’avaluació ambiental estratègica simplificada podrà atendre la regla
establerta en l’apartat 5 de la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, que diu el
següent: «5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el
promotor d’un pla o programa, o de la modificació d’un pla o programa, subjecte a avaluació
ambiental estratègica simplificada consideri, sense necessitat de cap estudi o treball
addicional, que no té efectes significatius sobre el medi ambient, la informació del document
ambiental estratègic ha de consistir en la justificació d’aquesta circumstància. Si l’òrgan
ambiental constata que el pla o programa, o la modificació del pla o programa, no té efectes
significatius sobre el medi ambient ni hi ha cap administració pública afectada, pot
determinar directament en l’informe ambiental estratègic que el pla o programa, o la
modificació del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient, sense
necessitat de fer cap consulta prèvia».

7

3. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL
Aquest capítol exposa els dos objectius de la modificació puntual del POUM de Ripoll, que
avalua aquest Document ambiental estratègic, així com la seva justificació.
El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Ripoll va ser aprovat definitivament per la
Comissió d’urbanisme de Girona, el 9 d’abril de 2008, i publicat al DOGC del 25-7-2008.
Tanmateix, escau recordar que els treballs de base per elaborar el Catàleg de béns naturals
del POUM de Ripoll es van dur a terme l’any 2004.
Durant els 13 anys que s’han escolat des d’aleshores, s’han aprovat dos instruments de
rang superior al del planejament municipal, que incideixen directament en el territori
municipal: el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (14-9-2010) i la proposta
catalana de la xarxa Natura 2000, el setembre de 2006, amb declaració definitiva de les
Zones Especials de Conservació el desembre de 2013.
La modificació puntual del POUM de què és objecte aquest Document té dos objectius:

3.1. La revisió del Catàleg de béns naturals del POUM de Ripoll
La revisió realitzada té per finalitat actualitzar les descripcions i característiques de cada
paratge natural del Catàleg de béns naturals, en base als canvis introduïts per normes de
rang territorial, o la transformació i evolució dels sistemes naturals, amb l’objectiu de millorar
la delimitació, la regulació dels usos compatibles amb les característiques i grau de protecció
propi de cada espai, així com les possibles edificacions i construccions que hi puguin ser
admeses, al marge de les recollides al Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals
del terme municipal de Ripoll (en endavant Catàleg de Masies del POUM).
La justificació d’aquesta modificació és triple:
1) Adequar el Catàleg de béns naturals del POUM a les directrius de planejament i de plans
de rang superior que han entrat en vigor amb posterioritat a l’aprovació del Catàleg.
2) Ampliar-ne l’abast, per tal d’incloure-hi alguns espais nous, de valor natural reconegut, i
afegir-hi un cert nombre d’arbres i d’arbredes monumentals d’interès local, que no hi havia
estat considerats.
3) Flexibilitzar la normativa, en aquells espais catalogats on això sigui compatible amb el
regim de protecció, per fer-hi possible la construcció d’alguna nova edificació de caràcter
ramader, agrari o forestal, vinculada a l’activitat de la finca, o alguna modalitat de turisme
rural que hi resulta adient, com és la de la de càmping ecològic, per tal com es considera
desitjable i que no resultaria contradictori amb el nivell de protecció ambiental i urbanístic de
què gaudeixen.
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3.2. La modificació de la regulació de l’ús de càmping
La modificació de la regulació de l’ús de càmping del POUM té una finalitat doble:
1) Suprimir la qualificació d’espais de turisme rural o càmping actual, per tal de garantir que
la seva ordenació i delimitació sigui exclusiva del corresponent Pla especial urbanístic
específic. En conseqüència, als plànols d’ordenació del POUM se suprimeix la representació
gràfica dels espais de turisme rural o càmping.
2) Definir normativament una opció de càmping ecològic que avui dia té demanda, i que
preveu minimitzar els impactes ambientals i paisatgístics associats als càmpings
convencionals. Aquesta activitat de turisme rural cal que sigui compatible amb la regulació
del SNU que en fa el planejament territorial i sectorial, així com el propi POUM, respecte de
la protecció mediambiental i paisatgística, i també respecte de la legislació que regula els
establiments d’allotjament turístic. Es complementa, doncs, la normativa urbanística que fa
referència als usos, actuacions i edificacions dels establiments de turisme rural o càmping,
en els espais admesos del SNU del terme municipal, segons els graus de protecció
establerts al Catàleg de béns protegits del POUM, amb unes condicions que estableixen
garanties pel que assolir una adequada integració en el paisatge i minimitzar els impactes
ambientals negatius.
La justificació d’aquesta modificació de la normativa es fonamenta en la constatació de que
regulació actual que el POUM fa de l’ús de càmping en el SNU presenta tres deficiències:
a) No té prou en compte les característiques físiques i els usos del sòl.
b) Demana corregir els plànols d’ordenació del POUM per cada nova delimitació d’espais
d’activitat de turisme rural o càmping que es vulgui promoure, mitjançant el procediment de
modificació puntual del POUM.
c) No té en compte la modalitat de càmping ecològic (apareguda aquests darrers anys al
nostre país), que té uns requeriments espacials, d’equipaments, serveis i ambientals molt
inferiors als que tenen els càmpings convencionals, i que per tant, la seva regulació s’ha de
plantejar d’una manera diferenciada.
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4. ABAST I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM PROPOSADA,
ALTERNATIVES RAONABLES, TÈCNICAMENT I AMBIENTALMENT VIABLES

Aquest capítol exposa l’abast i el contingut de les modificacions del POUM que es proposen.
Per a cada modificació se n’examinen les alternatives raonables tècnicament, i
ambientalment viables i es justifica l’alternativa que ha escollit la Modificació.

4.1 Abast i contingut de la revisió del Catàleg de béns naturals
L’àmbit territorial afectat per aquesta modificació coincideix d’una banda amb els paratges
naturals que són inclosos en el Catàleg de béns naturals del POUM, que són objecte de
revisió, i de l’altra, amb la resta de sòl no urbanitzable (SNU) del municipi de Ripoll, on s’han
dut a terme prospeccions per identificar nous espais i elements (arbres i arbredes
monumentals) a incloure en el Catàleg.
La revisió que s’ha dut a terme té diversos propòsits:
a) ampliar el Catàleg de béns naturals amb nous paratges naturals;
b) ampliar alguns dels espais que ja hi són inclosos;
c) afegir alguns arbres monumentals; d) afegir algunes arbredes monumentals;
e) reforçar la protecció de tots els béns naturals catalogats, en conjunt,
f) flexibilitzar el règim normatiu per les noves edificacions agràries en aquells espais
catalogats on resulti justificat.
4.1.1. Ampliacions del Catàleg de béns naturals

Addició de nous espais: La revisió proposa afegir tres paratges naturals al Catàleg de béns
naturals. Es tracta dels PN26 - Bufatals, PN27 - Puig de l'Ou-Rama i PN28 - Turó de les
Fosses, amb una superfície de 96,5, 199 i 48 ha, respectivament. En total, doncs, aquestes
tres noves incorporacions comportarien una ampliació de la superfície catalogada de 337,5
ha, tal com detalla la taula 1.
Paratge natural

Superfície (ha)

PN26
PN27
PN28
TOTAL

96,49
199,20
41,74
337,43

Taula 1: Nous paratges incorporats al Catàleg de béns naturals
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Ampliació de l’àmbit d’alguns espais: La modificació realitzada amplia lleugerament
l’àmbit de sis espais catalogats, amb un total d’unes 24 ha, segons detalla la taula següent:
Paratge natural

PN05
PN12
PN14
PN18
PN19
PN22
TOTAL

Superfície (ha)
vigent

proposat

434,40
12,14
6,43
4,14
17,68
14,61
489,4

452,35
14,71
9,32
4,47
17,77
14,94
513,56

Taula 2: Paratges del Catàleg de béns naturals que s’amplien

Arbres i arbredes monumentals: La tercera ampliació que es proposa consisteix en la
incorporació de 14 arbres monumentals i d’interès local i de 4 arbredes monumentals, en
base al Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local.
La relació d’arbres monumentals d’interès local proposats és la següent:
AIL1. Alzina bifurcada de la Vila de Llaés
AIL2. Roure de la Serra de Llaés
AIL3. Alzina del Capelló –Llaés
AIL4. Roure de Sant Vicenç de Puigmal
AIL5. Roure d’Estiulella
AIL6. Roure del Mir
AIL7. Lledoner del Puig del Brucs
AIL8. Roure de la Barricona
AIL9. Roure d’Estiula del Serrat
AIL10. Roure de la Corba
AIL11. Pins de la Corba
AIL12. Roure del Guixer
AIL13. Roure d’Isoles
AIL17. Teix del Burbau
La relació d’arbredes monumentals d’interès local és la següent:
AIL14. Fageda del Barretó o de Bonbac
AIL15. Faigs dels Graus, al Barretó
AIL16. Roureda del Pla d’Olina - Llaés
AIL18. Boixeda del Pla de Dalt de la Vila de Llaés
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4.1.2. Flexibilitzar la normativa edificatòria en alguns espais catalogats
Es proposa flexibilitzar la normativa edificatòria en alguns espais catalogats, per a permetre
la construcció de noves edificacions vinculades a activitats agrícoles o ramaderes, que amb
la normativa actual del POUM no hi eren admeses.
Aquesta possibilitat està sotmesa a diversos condicionants, començant pel fet que els nous
edificis han de ser degudament justificats per a la viabilitat de la pròpia explotació agrícola i/o
ramadera, i vinculades a edificació existent a la finca, inclosa al Catàleg de Masies del
POUM. Altres condicionats fan referència a la superfície, alçada màximes, el seu
emplaçament, en relació amb les edificacions existents, etc. La nova edificació s’haurà
d’adaptar, tant pel que fa a l’alçada i la profunditat edificable a la norma vigent del POUM i
haurà de garantir la seva integració en el paisatge, pel que fa a l’emplaçament, volum,
textura i colors.
4.2. Alternatives a la revisió del Catàleg de béns naturals del POUM de Ripoll de 2008
4.2.1 Alternatives a l’ampliació
L’alternativa zero, és dir, mantenir els Catàleg actual, no tindria cap efecte negatiu,
òbviament, però tindria uns efectes ambientals menys positius que la modificació proposada,
que afegeix tres paratges nous i amplia l’àmbit de sis, i reforça la protecció de tots, a més
d’incorporar-hi arbres i arbredes monumentals que no eren catalogats.
Una segona alternativa seria la d’afegir els tres nous espais al Catàleg i ampliar
lleugerament els paratges naturals que calgui, sense incloure els arbres i arbredes
monumentals. Aquesta opció també donaria menys beneficis ambientals que l’alternativa
proposada, car els arbres i arbredes monumentals del municipi restarien sense protecció.
La tercera alternativa, que és la que ha desenvolupat aquesta Modificació, és la d’afegir tres
nous paratges naturals al catàleg, ampliar els àmbits d’alguns altres espais catalogats, a
més d’afegir una sèrie d’arbres i d’arbredes monumentals
4.2.2. Alternatives a l'admissió d'edificacions agràries noves dins d’alguns espais
catalogats
El motiu de permetre en espais inclosos en el Catàleg de béns naturals, noves construccions
destinades a usos agraris, ramaders o forestals, vinculades a la finca que les acull, és
contribuir a la viabilitat econòmica d'aquestes activitats del sector primari, que han
experimentat grans transformacions, i un declivi acusat els darrers decennis, efecte de les
polítiques agràries vigents. Davant de la proposta de construir aquesta mena d’edificacions
agràries complementàries, les alternatives que té l'Ajuntament a la seva mà es poden
resumir en tres:
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a) Alternativa zero, és dir, no modificar la normativa vigent, que impedeix noves
construccions en els espais catalogats. Aquesta alternativa no dóna resposta a la
demanda potencial.
b) Modificar la normativa per admetre noves edificacions agràries en tots els espais
naturals catalogats, supeditats a les condicions que s’establissin.
c) Modificar la normativa per admetre noves construccions només en alguns dels espais
catalogats. En aquest cas, la selecció es faria a partir d'uns criteris funcionals justificats
(existència d’activitat i edificacions agràries incloses al Catàleg de Masies del POUM),
per tal que, mitjançant una regulació adient, es minimitza l'impacte ambiental i
paisatgístic que puguin causar, de manera que no es vegin afectats negativament els
valors naturals que van motivar-ne la inclusió en el Catàleg, i puguin així ser autoritzats.
Si mantingués la posició actual de no autoritzar-les es pot donar el cas que afectés
negativament la viabilitat de l'activitat agrària, i que plegués o es transformés en una direcció
desfavorable, des del punt de vista ambiental o paisatgístic. O bé, en l'altre extrem, podria
induir que el promotor tirés endavant la nova construcció per la via dels fets consumats,
sense legalitzar-la, com ja s’ha donat en alguns llocs del municipi, malauradament. En
aquest darrer cas, és improbable que la nova edificació apliqui criteris d’integració
paisatgística, motiu pel qual el seu impacte negatiu seria superior. Per evitar aquests dos
supòsits indesitjables, la Modificació del POUM ha optat per l'alternativa c) que cerca la
compatibilitat per mitjà d’una regulació ajustada.
4.3. Abast i contingut de la modificació de la regulació de l’ús de càmping
L’àmbit territorial afectat per aquesta modificació puntual correspon a tot el sòl classificat pel
POUM de Ripoll com a sòl no urbanitzable (SNU)
4.4. Alternatives a la modificació de la regulació de l’ús de càmping
Davant la demanda que l’Ajuntament de Ripoll ha rebut de càmping ecològic, un tipus
d'activitat turística i d'establiment de turisme rural que no existia al país quan es va elaborar
el POUM, s'han plantejat tres alternatives possibles:

a) Desestimar la demanda, cosa que faria que el projecte de càmping ecològic derivés,
segurament cap altres municipis de muntanya similars que l’admetin.

b) Acceptar la demanda i intentar canalitzar-la per mitjà de càmpings convencionals, amb la
definició dels condicionants que s'estimessin oportuns per diferenciar-la i minimitzar-ne
els impactes ambientals i paisatgístics negatius. Aquesta opció té l’inconvenient
d’agrupar dues tipologies de càmping radicalment diferents, tant pel que fa a superfície,
requeriments i impactes ambientals potencials, com pel que fa als seus usuaris. Seria
comparable a voler agrupar el comerç de detall amb una gran superfície comercial.
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c) Acollir la demanda i canalitzar-la per mitjà d'una solució més creativa; la definició d'un
nou tipus d'establiment vinculat a edificació existent inclosa al Catàleg de masies del
POUM, que s’anomena ‘càmping ecològic’, la normativa del qual garanteix que l'adjectiu
no es un reclam comercial, tant per raó de les dimensions, l’emplaçament i les
instal·lacions, com per la gestió acurada que, des del punt de vista ambiental, s’exigirà
de l'energia, aigua, residus, contaminació lumínica i acústica, etc.
La modificació del POUM ha optat per la tercera alternativa (c), per tal com sembla raonable
acollir una activitat econòmica emergent, que pot generar alguns nous llocs de treball, i que
es basa en la qualitat de l'entorn natural, i s'hi insereix d'una manera respectuosa, perquè
forma part de la seva mateixa identitat, motiu pel qual s’ha d’entendre com un aliat de la
conservació.

4.4. Articles i documents del POUM que es proposa modificar
En el POUM, es proposa modificar els articles següents: 352.1, 364, 365, 366 i 367 relatius a
l’activitat de càmping.
Els nous plànols d’ordenació del POUM de la Sèrie 9: Classificació i qualificació del sòl no
urbanitzable. Catàleg. A escala 1:10.000.
En el Catàleg de béns naturals, es proposa modificar els articles 20, 21, 24, 25 i 26 i s’hi
afegeixen els articles 27, 28, 29 i 30.
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5. DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM
Aquest capítol exposa el desenvolupament previsible d'aquesta modificació del POUM,
considerant primer els canvis introduïts al Catàleg de béns naturals i després, en la
modificació de la regulació de l’ús de càmping.

5.1. Desenvolupament previsible de la modificació del Catàleg de béns naturals
Com que tots els espais inclosos en el Catàleg de béns naturals s’ha proposat que siguin,
també, béns de protecció urbanística (BPU) aquest canvi és previsible que reforci la seva
protecció. Els BPU són aquells béns que no han estat declarats ni incoats BCIN o BCIL, els
valors dels quals recauen en el paisatge o l’arquitectura del lloc.
En els tres nous espais inclosos en el Catàleg s'augmenta el nivell de protecció que tenien,
fet que incrementa la funció protectora preventiva.
La inclusió de la nova categoria d’arbres i arbredes monumentals d'interès local en el
Catàleg és de preveure que contribueixi a la seva salvaguarda, així com la conservació de la
biodiversitat associada, en particular a les arbredes monumentals, tant per la protecció
preventiva, com pels acords de custòdia que es podran facilitar i els ajuts econòmics i
tècnics que podran rebre. Una altra derivada previsible és un augment de l’ús didàctic
d’alguns d’aquests arbres i arbredes monumentals, sigui per part de l’educació formal o
informal: educació ambiental, naturalista, excursionista, etc.
La modificació de la normativa en alguns paratges naturals catalogats per fer possible que
s’hi puguin construir noves edificacions vinculades a l'activitat agrícola, ramadera o forestal
(sempre que siguin degudament justificades i amb unes condicions ambientals i
paisatgístiques adients), s'espera que tingui efectes positius en la viabilitat de les finques
agràries o forestals en les quals es troben situats. És impossible quantificar l’impacte, puix
que la decisió de construir, o no, un nou edifici agrari complementari en alguna o algunes
d’aquestes finques privades depèn de factors desconeguts i difícilment previsibles.
Tanmateix, no es té coneixement que existeixi cap demanda concreta.

5.2. Desenvolupament previsible de la modificació de la normativa de càmping
La modificació de la normativa de càmping és previsible que doni lloc a dos tipus d’efectes
diferents:
Respecte el model de càmping convencional, en desaparèixer la zonificació, es fa possible
que aquest ús es pugui establir en un altre lloc, fora dels paratges catalogats. En aquest
sentit,
es seguirà regint per la normativa actual (Decret 183/2010 d’establiments
15

d’allotjament turístic) només podrà tenir una sola planta, i haurà d’ocupar el sòl necessari per
als serveis i instal·lacions exigibles per a la categoria de l’establiment. El seu establiment
quedarà condicionat, doncs, a l’elaboració i aprovació del corresponent pla especial
urbanístic (PEU), que haurà d’avaluar el seu impacte ambiental, i establir les mesures
preventives i correctores que s’escaiguin, per tal de minimitzar els impactes ambientals i
paisatgístics negatius.
Respecte el model de càmping ecològic, és previsible que faciliti l'establiment d'algun
d'aquests equipaments de turisme rural, supòsit avalat pel fet que l’Ajuntament de Ripoll ja
ha rebut alguna demanda en aquest sentit. Les condicions establertes en la normativa
proposada en aquesta modificació del POUM diferencien, clarament, el model de càmping
ecològic del model dels càmpings convencionals, de manera que resulti impossible cap
confusió, i afavoreixi la seva marca i promoció.
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6. CARACTERITZACIÓ DEL MEDI AMBIENT ABANS DE LA MODIFICACIÓ DEL
POUM

En principi, l’àmbit d’aquesta modificació del POUM es pot dir que abasta tot el sòl no
urbanitzable (SNU) del terme municipal de Ripoll, és dir el 96%. Per tant, cobreix una
superfície de 70,8 km2 d’un total de 73,6 km2 que té tot el municipi. Quant a la població, en
canvi, aquests sòls només hi viuen uns 216 habitants l’any 2016, que equival al 2% del total
de 10.583 habitants que viu a tot el municipi. A la pràctica, tanmateix, el sector que és
previsible que es vegi directament afectat (positivament o negativa) per aquesta modificació
puntual del POUM té una superfície molt inferior, de l’ordre del 0,5% del sòl no urbanitzable
municipal.

6.1. Característiques mediambientals generals
Aquest apartat resumeix d’una manera molt concisa les característiques mediambientals
generals del SNU del municipi de Ripoll.
El relleu del municipi de Ripoll és de muntanya, amb un modelat fluvial i torrencial, molt
ramificat, amb uns vessants d’altituds compreses entre 300 i 600 metres. El 84% de la
superfície municipal té un pendent superior al 20% i més d’un terç del territori té pendents
abruptes, superiors al 50%, motiu pel qual té moltes limitacions de cara a moviments de
terres, ocupacions, extracció de recursos naturals, etc., especialment en aquells casos, on el
pendent abrupte es combina amb substrats geològics o formacions superficials inestables.
Dins del 16% restant de la superfície municipal hi ha les lleres fluvials, les àrees amb risc
d’inundació, així com altres àrees que tenen grans valors naturals, ecològics o paisatgístics.
La temperatura mitjana d’aquest territori oscil·la entre els 11 i 12ºC, amb temperatures
màximes que arriben a superar els 38 i 39ºC, al juliol i l’agost, i mínimes de fins a –14,5ºC
(any 2001), amb més de 70 dies de gebrada a l’any. Els efectes perceptibles del canvi
climàtic han fet augmentar la temperatura mitjana i incrementar-ne els canvis sobtats.
Els fons de vall de Ripoll són humits i boirosos. La mitjana de dies de boira enregistrats és
de 136, però ací, novament, hi ha una variabilitat molt acusada: un màxim de 188 dies de
boira a l’any i un mínim de només 60 dies.
La pluviometria del terme municipal és d’uns 900 mm l’any, i presenta una forta variabilitat:
Els mínims pluviomètrics poden ser inferiors als 500 mm (458 mm l’any 2012, 492 mm l’any
2007), similars, doncs, als valors de la Catalunya seca, mentre que els màxim enregistrats
poden assolir els 1.436 mm a l’any 1996.
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Els principals rius que solquen el territori municipal són el Ter i el Freser, que conflueixen a la
vila de Ripoll mateix, així com les rieres de Vallfogona, de les Llosses, de Carboneres, de
Maiols, de Llaés, tributaris del Ter. L’any 2017 es va aprovar el Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2016–2021 (Decret 1/2017, de 3 de gener). No hi
ha aqüífers protegits.
El substrat geològic del SNU del municipi de Ripoll està format per roques sedimentàries
dipositades al finals de l’Eocè, amb predomini d’alternances de margues, gresos de
característiques diverses, i algunes calcàries. Escau destacar la presència d’una geozona de
l’Inventari d’espais d’interès geològic de la Generalitat de Catalunya, anomenada Coll de
Terradelles (Geozona 151). Aquesta geozona té interès estructural, i en diversos afloraments
mostra una associació de plecs i encavalcaments de petites dimensions, útils com a recurs
didàctic a nivell mig o superior, que han ajudat a comprendre l'estructura del Pirineu i han
possibilitat l'elaboració d'una secció estructural del Pirineu.
Pel que fa a la vegetació del SNU de Ripoll, hi predominen els boscos, que cobreixen
aproximadament el 80% de la seva superfície (Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya,
2001). El tipus de boscos més estesos són les pinedes de pi roig, però els més característics
i els potencials d’aquesta zona (els que li corresponent per natura), són les fagedes, que
s’estendrien per les obagues, i les rouredes, per les solanes. A la banda de Llaés també hi
ha algunes clapes d’alzinar muntanyenc. Aquests boscos naturals estan en expansió,
actualment, i tendeixen a recuperar els seus antics dominis, ja que durant molts de segles
van ser tallats tant per a l’explotació de carbó destinada a les fargues (en funcionament entre
el segle XII i el XIX) com per transformar-les en pastures i conreus, com palesen la gran
quantitat de marges de pedra seca i de feixes que s’esglaonen en els vessants de quasi
totes les muntanyes del municipi, fins i tot amb pendents pronunciats.
La fauna del SNU de Ripoll es caracteritza per una gran diversitat vinculada a la varietat
d’hàbitats del municipi. S’hi poden trobar espècies de la regió eurosiberiana, com el picot
negre, la salamandra o el cabirol, i espècies de la regió mediterrània, com la puput, el
llangardaix ocel·lat o el ratolí mediterrani. Fins i tot poden visitar la zona espècies de regions
boreoalpines, com el cercavores. Es pot destacar la cria molt localitzada de l’aufrany, i el
cranc de riu de potes blanques, com espècies que han justificat la inclusió d’Àrees d’Interès
Faunístic i Florístic (AIFF).

6.2. Espais naturals inclosos al Pla d’espais d’interès natural
Al SNU de Ripoll hi ha dos espais d’interès natural (EIN), inclosos tant al Pla d’Espais
d’Interès Natural (Decret 328, 1992) com a la Xarxa Natura 2000 (Acord GOV/112/2006,
Acord GOV/150/2014):
EIN Serres de Milany–Santa Magdalena i Puigsacalm–Bellmunt, amb el nom de
Sistema Transversal Català com a ZEC (Zones Especials de Conservació) i ZEPA
(Zona d’Especial Protecció per a les Aus).
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EIN Riberes de l’Alt Ter, que és Zona Especial de Conservació.
Finalment, a l’any 2008 es va aprovar el ‘Mapa de protecció envers la contaminació
lluminosa’, en el qual tot el sòl no urbanitzable del municipi de Ripoll està catalogat com a
Zona E2, és dir, de protecció alta, llevat de l’àmbit dels espais inclosos en el PEIN i en la
xarxa Natura 2000, que estan dins de la zona E1, de protecció màxima,

6.3. Afeccions al medi natural del SNU de Ripoll entre 2008 i 2017
Des de l’aprovació del POUM de Ripoll l’any 2008, fins al 2017 s’han aprovat 15
modificacions puntuals del planejament urbanístic municipal, de les quals només dues han
incidit directament o indirecta el sòl no urbanitzable. A més d’aquestes modificacions del
planejament urbanístic, s’han aprovat alguns projectes que també han afectat el sòl no
urbanitzable.
Les noves ocupacions de sòl no urbanitzable han ocasionat uns impactes ambientals i
paisatgístics, que en molts casos no s’han avaluat, o bé s’han avaluat de forma parcial o
puntual, sense tenir en compte el seu impacte acumulatiu respecte els impactes que ja
s’havien produït o que podien produir les noves ocupacions.
Els béns naturals integrats en el Catàleg de patrimoni del POUM de Ripoll no han patit
canvis substancials des de l’aprovació del POUM aprovat. Tanmateix, si que s’han produït
alguns impactes puntuals, en alguns casos per manca d’aplicació de la pròpia normativa del
POUM. Així, per exemple, al Pla de Garona, paratge natural PN10, entre l’any 2014 i 2015
es va construir un cobert per cavalls enmig dels camps, que ha afectat la fesomia
paisatgística de la plana i ha afectat negativament una part dels seus sòls.
El desdoblament de la carretera C-17, per convertir-se en autovia, va causar diversos
impactes negatius als paratges naturals de Ripoll, sobretot al riu Ter, en què es va modificar
part de la llera al sector de Terradelles, i va afectar negativament els paratges PN1, PN13 i
PN25. En alguns prats de dall del paratge PN13 s’hi van abocar terres de l’obertura dels
túnels, que els varen malmetre. El tractament dels talussos amb gunita i escarificacions va
afectar negativament una part de la geozona del Coll de Terradelles, sobretot afloraments
d’interès científic que van quedar parcialment coberts. No es van corregir les plantacions
d’espècies exòtiques que s’havien efectuat amb el condicionament anterior de la carretera
C-17 durant els anys noranta del segle passat.
En un altre ordre de coses, el tancament d’algunes plantes de tractament de purins de la
veïna comarca d’Osona, ha agreujat un dels impactes més severs que pateixen els sòls i els
cursos fluvials del municipi: la contaminació per nitrats i altres contaminants a causa de les
aportacions excessives de dejeccions ramaderes que reben. Aquest problema ve de lluny,
perquè s’anaven autoritzant noves granges intensives a Osona amb la inclusió de terres de
Ripoll dins els Plans de dejeccions ramaderes de les granges.
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7. ELS EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM
Aquest capítol examina els efectes ambientals previsibles de les dues modificacions que
conté aquesta modificació puntual del POUM, primer en el Catàleg de béns naturals i
després en la nova regulació de l’ús de càmping.

7.1. Efectes ambientals previsibles sobre el Catàleg de béns naturals
S’examinen separadament els efectes de l’addició de nous espais, de l’ampliació de l’àmbit
d’alguns que ja existien, de la inclusió d’arbres i arbredes monumentals i de la flexibilització
del regim edificatori en alguns espais catalogats.
Tots els espais inclosos en el Catàleg de béns naturals de Ripoll s’ha proposat que
esdevinguin, a més, Béns de Protecció Urbanística (BPU, és dir béns els valors dels quals
recauen en el paisatge i/o l’arquitectura del lloc).
7.1.1. Efectes ambientals previsibles de l’addició de tres nous espais catalogats
Els tres paratges naturals que s’ha proposat incloure al Catàleg de béns naturals són PN26
de 96,5 ha, el PN27 de 199 ha i el PN 28 de 42 ha, amb una superfície conjunta de 337,5
ha. L’augment del nivell de protecció que tenien fins ara és previsible que reforci la protecció
preventiva, i que se’n derivi, per tant, un efecte positiu vers la conservació del seu patrimoni
natural i paisatge. Un segon efecte previsible és que faciliti vehicular-hi ajuts dels poders
públics per dur a terme alguna actuació de gestió conservacionista o de revalorització.
7.1.2. Efectes ambientals previsibles de l’addició d’arbres i arbredes monumentals en
el Catàleg
La proposta preveu la declaració d'arbres i arbredes monumentals. En concret, promou la
inclusió en el Catàleg de béns naturals de 14 arbres monumentals d’interès local i de 4
arbredes monumentals d'interès local. Entre els arbres monumentals inclosos hi ha 1 teix, 1
lledoner, 2 alzines, 2 pins i 9 roures. Entre les arbredes monumentals es compten 2 fagedes,
1 boixeda, i 1 roureda que es veuran també beneficiats per aquesta protecció.
L'efecte previsible d'aquesta modificació del POUM serà millorar les possibilitats de
conservació d’aquests arbres i arbredes monumentals, tant de les espècies arbòries, com de
la biodiversitat associada, particularment notòria en les arbredes monumentals. Un segon
efecte potencial positiu envers els seus propietaris, és que aquesta catalogació faciliti el fet
de vehicular ajuts dels poders públics per dur a terme alguna actuació de gestió
conservacionista o de revalorització dels arbres o arbredes inclosos. No és previsible que
sorgeixi cap efecte indesitjat negatiu.
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7.1.3. Efectes ambientals previsibles de la modificació de l’àmbit i/ o del regim
normatiu d’alguns espais catalogats
La modificació del POUM incideix en 9 espais dels 25 paratges naturals catalogats, sigui
ampliant la seva superfície, modificant el seu regim normatiu o ambdues coses ensems.
Superfície: Augmenta lleugerament la superfície en 6 paratges naturals catalogats (entre
0,09 ha i 18,35 ha) amb una ampliació conjunta de 24,16 ha, mentre que no hi ha cap
paratge catalogat que se li redueix la superfície. L’efecte previsible d’aquests petits
increments de superfície és modest, cert, però de signe positiu, tant des del punt de vista
ambiental com paisatgístic, per quant amplia la superfície emparada per un regim protector.
En conjunt, doncs, la superfície que s’ampliaria el Catàleg de béns naturals de Ripoll és de
361,7 ha, sense comptar-hi la superfície dels arbres i arbredes monumentals, que no ha
estat quantificada.
Regim normatiu: En 10 paratges catalogats el canvi normatiu permet noves construccions
vinculades a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals de les finques amb edificacions
incloses al Catàleg de Masies del POUM, amb diverses condicions que garanteixin la seva
integració funcional en la finca i estètica en el paisatge. Es tracta dels paratges naturals
següents: PN01, PN02, PN3, PN04, PN06, PN08, PN11 i PN12 i PN26 a més de l’espai
XN2M Llaés -vegeu taula 3.
Tots aquests paratges naturals són de propietat privada i tenen actualment alguna activitat
agrària, sigui en un part de l’espai catalogat, o el seu redós. Es de preveure que hi hagi
alguna finca que s'aculli a aquesta opció i construeixi algun edifici agrari. Les condicions que
estableixen les normes faran que l'impacte ambiental i paisatgístic negatiu que resulti sigui
molt reduït durant la fase de construcció i més encara durant la fase d'operació.
L’impacte ambiental que en resulti dependrà, en part, de l’ús que tingui la nova edificació i
dels vincles que estableixi amb les edificacions agràries preexistents. No és el mateix un
magatzem per guardar maquinària o productes agrícoles, que un cobert per estabular
bestiar, o un edifici vinculat a la gestió forestal, com podria ser un magatzem de biomassa.
En qualsevol cas, les dimensió acotada a de superfície (300 m2) i l’alçada màxima (7,5 m),
molt similars a les cabanes i palisses existents, limita clarament la magnitud de l’impacte
potencial negatiu, que no és previsible que arribi a ser significatiu.
La taula 3 mostra els paratges on la modificació del POUM comporta un augment de la
superfície, i on el regim normatiu proposat permetria construir noves edificacions (agrícoles,
ramaderes o forestals) o bé càmpings ecològics, així com els paratges que s’afegeixen i
aquells on s'augmenta la superfície sense modificar el regim normatiu actual. La taula no
mostra els 16 paratges naturals que no es veurien alterats per aquesta modificació.
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Paratge natural

XN2M_Llaes
PN01
PN02
PN03
PN04
PN05
PN06
PN08
PN11
PN12
PN14
PN18
PN19
PN22
PN26
PN27
PN28
TOTAL

Superfície (ha)
Vigent

1.803,98
544,63
169,99
121,34
294,27
434,40
114,15
114,56
38,44
12,14
6,43
4,14
17,68
14,61
3.690,76

Proposada

1.803,98
544,63
169,99
121,34
294,27
452,35
114,15
114,56
38,44
14,71
9,32
4,47
17,77
14,94
96,49
199,2
41,74
4.052,35

Canvi

Nou usos admesos
Edificacions
Càmping ecològic
agràries

=
=

SI
SI

Especial2
NO

=

SI

NO

=

SI

NO

=

SI

NO

+

NO

NO

=

SI

NO

=
=
+
+
+
+
+
Nou
Nou
Nou

SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO

SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

10

4

NO

Taula 3. Resum de tots els canvis proposats per la Modificació en el Catàleg de béns naturals

7.1.4. Efectes ambientals previsibles de la modificació de la regulació de l’ús de
càmping
Els efectes de la modificació de la regulació de l’ús de càmping queden limitats a l’anomenat
‘càmping ecològic’, atès que el càmping convencional ja era admès en el POUM, i queda
supeditat, en tot cas, a l’aprovació d’un pla especial urbanístic específic, que serà el que
definirà els condicionats ambientals i paisatgístics, en funció del lloc on pugui emplaçar-se,
que en cap cas pot ser dins dels espais inclosos en el Catàleg de béns naturals. Per aquests
motius, s’entén que la modificació no indueix a cap alternació de l’impacte ambiental del
POUM actual.
La regulació que es proposa limita el càmping ecològic a una superfície màxima de 2 ha, i a
un màxim de 17 unitats d’acampada (51 places) alhora que exclou que es puguin situar en
aquells SNU que es troben a unes distàncies prudencials de nuclis urbans, granges,
fàbriques i cases de colònies, de la xarxa de carreteres, pistes municipals estructurants, dels
rius i rieres i n’exclou també els sòls agrícoles de més qualitat i la majoria dels espais del
Catàleg de béns naturals. D’aquesta manera es minimitza el potencial impacte negatiu que
poguessin tenir els càmpings ecològics, envers els sistemes naturals i el paisatge, alhora
que garanteix el caràcter singular d’aquests nous equipaments.
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Dins del Catàleg de béns naturals, la modificació admet la implantació d’un càmping ecològic
en 4 espais catalogats: PN08 – Muntanya de Sant Roc – Maiols; PN11-Quintans de Batet,
del Guixer i dels Cirers; i PN12- Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut, PN 28 –
Turó de les Fosses, a més de l’espai de la xarxa Natura 2000 de Llaés, on també s’admet,
però amb un tractament diferenciat.
El Paratge natural de la Muntanya de Sant Roc – Maiols (114,5 ha) conté prats calcícoles de
muntanya mitjana i una petita fageda i bosc mixt a la muntanya de Sant Roc.
El Paratge natural dels Quintans del Batet, del Guixer i dels Cirers (38,4 ha) conté conreus
als raiguers i repeus de la vall de Caganell, amb pendents suaus, feixes espaioses, ben
dissenyades i mantingudes, amb caducifolis autòctons esparsos, disposats a les vores dels
conreus.
El Paratge Natural dels Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut (14,71 ha) està
constituït de petites planes amb conreus de fons de la vall, vorejant la riera de Maiols, amb
una roureda a la solana, sota la Casa Nova del Roure.
El Paratge Natural del Turó de les Fosses (41,74 ha) conté prats i un mosaic de boscos de pi
roig, rouredes i una mica de fageda, amb alguna alzina, molt barrejat.
En la ponderació del valor del medi natural que recull l’Annex 1 de la Modificació del POUM,
aquests 4 paratges naturals els valors més baixos (dues C dues B). Només hi ha una altre
paratge catalogat amb un valor igualment baix, el PN 10 - Plana de Garona, on les
característiques del paisatge (plana agrícola sense pantalles arbòries o arbustives, molt
visible des de la carretera) no són idònies per acollir un equipament així, tant per l’impacte
que podria causar, com perquè no seria atractiu pels promotors ni pels usuaris.
Per tant, es tracta d’una selecció congruent des del punt de vista ambiental, i atesos els
estrictes condicionats ambientals i paisatgístics que la normativa de la Modificació del POUM
estableix per autoritzar el càmping ecològic, els efectes ambientals i paisatgístics negatius
no es preveu que puguin ser significatius en cap d’aquests paratges naturals.

7.2. Efectes ambientals previsibles sobre espais de la xarxa Natura 2000
Aquesta modificació del POUM afecta un sol espai de la xarxa Natura 2000, el XN2M Llaés,
un espai eminentment forestal de 1.804 ha de superfície, on la proposta de Modificació del
POUM admet la instal·lació d’un càmping ecològic. En aquest cas particular, la normativa
requereix que el promotor elabori un pla especial (PEU) que serà el que acabarà de definir
les condicions, a partir de les que ja estableix la normativa.
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Com que la normativa indica que la superfície del càmping ecològic no pot superar 2 ha,
l’afectació potencial correspon, aproximadament, a una mil·lèsima part de la superfícies de
l’espai XN2M Llaés. Qualitativament, els altres condicionants han de permeten evitar
impactes negatius als valors del patrimoni natural i el paisatge d’aquest paratge natural. A
nivell estratègic no es pot precisar més, car es desconeix quin serà l’emplaçament del
projecte de càmping ecològic.

7.3. Efectes previsibles en el pla territorial parcial de les comarques gironines
Aquesta modificació del POUM incideix en un sol Pla territorial, el Pla territorial parcial de les
comarques gironines, aprovat el 14 de setembre de 2010. El seu article 2.5 d’Edificacions,
instal·lacions i infraestructures en els espais oberts disposa el següent:
1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions,
instal·lacions i infraestructures en els espais oberts els següents:
a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic;
b) que siguin d’interès públic.
Als efectes d’aquest article, aportar qualitat s’entén com tenir conseqüències positives i
duradores envers un territori endreçat en un àmbit que transcendeixi àmpliament l’extensió
específica de l’actuació.
2. El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els
espais oberts la reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització
adequades, mentre que per a l’autorització de noves edificacions recomana una
especial exigència pel que fa a la seva inserció territorial i paisatgística.
3. Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i
infraestructures en els diferents tipus d’espais oberts, i sense perjudici de les
especificacions establertes per la legislació urbanística i la normativa sectorial, el Pla
distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte, de les quals
la primera (A) agrupa aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i
paisatgístic. La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural,
com és el cas de les edificacions i instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel obert, la
ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural –en especial i preferentment
l’agroturisme– i les instal·lacions i edificacions per a la protecció i valorització del
medi natural....
Els impactes ambientals i paisatgístics que podrien derivar d’aquesta modificació, càmping
ecològic inclòs, serien, tots ells, assimilables al grup A, és dir, les edificacions o
infraestructures que, segons el Pla territorial «aporten qualitat» al medi agrari o paisatgístic.
Per aquest motiu, no és previsible que puguin generar efectes negatius significatius, ni
directes, ni indirectes, ni acumulatius, sobre el Pla territorial parcial de les comarques
gironines.
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8. MESURES PREVISTES PER PREVENIR, REDUIR, I EN LA MESURA DEL POSSIBLE,
CORREGIR EFECTES NEGATIUS RELLEVANTS EN EL MEDI AMBIENT DE
L’APLICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM, TENINT EN COMPTE EL CANVI
CLIMÀTIC
Aquest capítol exposa les mesures que s’han previst per reduir i, en la mesura del possible,
corregir, els efectes negatius rellevants en el medi ambient de l’aplicació de la modificació
del POUM proposada, tenint en compte el canvi climàtic

8.1. Mesures relatives a la modificació del Catàleg de béns naturals
Tal com ha fet palès el capítol 7, l’únic aspecte susceptible de causar impactes negatius al
medi ambient i el paisatge és la flexibilització de la normativa edificatòria, per usos agraris
complementaris, en els 10 espais catalogats que recull la taula següent:

Paratge
natural
PN01
PN02
PN03
PN04
PN06
PN08
PN11
PN12
PN26

Nom

Superfície proposada (ha)

L’Escala – Llastanosa – El Bufí
Obaga de Terrades
Obaga de Sant Quintí
Muntanya del Catllar
Muntanya de Sant Bartomeu – Els Cirers
Muntanya de Sant Roc - Maiols
Quintans de Batet, del Guixer i dels Cirers
Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut
Bufatals

544,63
169,99
121,34
294,27
114,15
114,56
38,44
14,71
96,49

Taula 4. Paratges del Catàleg de béns naturals on s’admeten noves construccions agràries

Les mesures preventives i correctores que es proposen per a les noves construccions són
les següents:
• Han de ser degudament justificats, demostrant que tenen un vincle funcional directe
amb l’activitat agrària, ramadera extensiva o silvícola de la finca on es vulguin situar, i
amb l’edificació existent reconeguda al Catàleg de Masies del POUM.
•

El tipus d'ordenació de les noves edificacions és el d'edificació aïllada.

•

Seran de planta baixa, i la seva disposició i distància envers les edificacions existents
seguirà el model tradicional.

•

Tindran una altura màxima de 7,5 metres i una superfície màxima de 300 m2.
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•

S’hauran d'harmonitzar amb el paisatge on se situïn, cercant una situació discreta,
tant pel que fa a la composició volumètrica, com els materials i els colors exteriors
emprats.

Totes aquestes mesures s’han inclòs en la normativa i s’han traduït en els plànols de la
proposta de modificació del POUM.

8.2. Mesures relatives a la modificació de la regulació de l’ús de càmping
Per tal de caracteritzar el càmping ecològic, diferenciar-lo clarament del càmping
convencional, i minimitzar els seus possibles impactes ambientals i paisatgístics, es
proposen les mesures següents:
Dimensions del càmping ecològic
•

El nombre màxim de places serà de 51, equivalent a 17 unitats d’acampada

•

La superfície màxima ocupada serà de 2 ha.

•

Les noves edificacions no podran ocupar més del 3% de la superfície del càmping.

Situació del càmping ecològic
•

S’haurà de situar en una finca on hi hagi una masia inclosa al Catàleg de Masies del
POUM, que formarà part de l’equipament.

•

Queden excloses totes les àrees que estiguin situades:
- a menys de 500 m de distància del nucli urbans, granges, fàbriques i cases de
colònies.
- a menys de 200 de la xarxa de carreteres i a menys de 150 m de la xarxa de
pistes municipals estructurants.
- a menys de 50 m dels rius i rieres.
- les que disposen de sòls agrícoles de més qualitat.

•

Es prioritzarà l’ocupació d’espais adjacents a sòls agraris afeixats que ocupen antics
espais agraris colonitzats per bosquines, matollars o bardisses les darreres dècades.

Per minimitzar els possibles impactes ambientals i paisatgístics, el càmping ecològic
•

S’adaptarà al relleu i limitarà al màxim els moviments de terres

•

Haurà de justificar la disponibilitat d’aigua i garantir que disposarà dels cabals d’aigua
necessaris
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•

Haurà d’adoptar mesures d’eficiència en l’ús d’aigua de totes les instal·lacions del
càmping per optimitzar el consum.

•

Haurà de minimitzar la generació de residus, fer tria selectiva, compostar la fracció
orgànica i reutilitzar-la dins del mateix àmbit del càmping ecològic.

•

Haurà de disposar d’un sistema de depuració amb garanties d’eficiència, del tipus de
terciari biològic.

•

No hi seran admesos els usos de sala de festes, concerts a l’aire lliure, tirolines,
activitats motoritzades, ni altres activitats que siguin susceptibles de causar
contaminació acústica o conflictes amb els veïns.

•

No s'hi admetran albergs fixos, siguin bungalows, caravanes, autocaravanes,
remolcs o similars.

Totes aquestes mesures s’han traduït en els plànols i s’han inclòs en la normativa de la
proposta de Modificació del POUM.

Atesta la natura d’aquestes modificacions, no és de preveure que es vegin afectades pel
canvi climàtic. L’únic aspecte seria aplicar el principi de precaució quant a la disponibilitat
potencial de recursos hídrics (sigui per abeurar bestiar o per al serveis del càmping
ecològic), ja que podrien veure’s reduïts.
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9. MESURES PREVISTES
MODIFICACIÓ DEL POUM

PER

AL

SEGUIMENT

AMBIENTAL

DE

LA

Aquest capítol indica les mesures previstes per al seguiment ambiental de les
actuacions derivades de la modificació puntual del POUM, que anirien a càrrec de
l’Ajuntament de Ripoll.
9.1. Seguiment de les possibles edificacions en espais catalogats
Abans d’atorgar la llicència municipal corresponent, s’haurà de verificar curosament que el
projecte compleixi les condicions establertes, tant pel que fa referència a la situació, ús,
volum, materials, colors, etc. I es demanarà al promotor que notifiqui a l’Ajuntament l’inici i
l’acabament de les obres.
Quan l’obra comenci, es farà una visita d’inspecció inicial per assegurar que l’emplaçament
concorda amb el que s’ha autoritzat, i que tots els accessos i serveis es plantegen d’una
manera adequada. I una visita final per verificar si la construcció realitzada ha respectat
totes les condicions establertes. En cas contrari, s’adoptaran les mesures necessàries per
corregir-ho i es farà el seguiment de la seva execució.

9.2. Seguiment de la construcció d’equipaments de càmping ecològic
Abans d’atorgar la llicència municipal corresponent, es verificarà curosament que el projecte
de càmping ecològic compleixi totes les condicions establertes, tant pel que fa referència a la
situació, dimensions, places, equipaments, materials, colors, etc. I es demanarà que el
promotor notifiqui a l’Ajuntament l’inici i l’acabament de les obres.
Quan l’obra comenci, es farà una visita d’inspecció inicial per assegurar que l’emplaçament
concorda amb el que s’ha autoritzat, i que els accessos, aigua, tractament d’aigües
residuals, electrificació, contaminació lumínica, i altres aspectes amb incidència ambiental i
paisatgística es plantegen de la manera prevista. I en acabar l’obra, es durà a terme una
visita d’inspecció final per verificar si la construcció realitzada ha respectat les condicions. En
cas contrari, s’adoptaran les mesures necessàries per corregir-ho i es farà el seguiment de
la seva execució.
Atès que no es preveu que hi pugui haver una afectació negativa de cap espècie ni hàbitat
en perill o amenaçat d’extinció, no procedeix indicar cap seguiment sobre l’evolució de la
flora ni de la fauna.
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10. JUSTIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA
Aquest capítol recull, d’una manera concisa, els motius que -a parer del redactor- justifiquen
l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada en aquesta
modificació del POUM de Ripoll.
Tal com s’ha indicat al capítol 2, el procediment d’avaluació ambiental simplificada s’aplica
en el supòsits que estableix l’article 8.2 de la Llei 6/2009: «Les modificacions dels plans a
què fan referència les lletres a, b, c i d de l’apartat 1 si, per les característiques i la poca
entitat, es constata, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden
produir efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental».
Ací es tracta, doncs, de posar de manifest que les característiques i la poca entitat d’aquesta
modificació del POUM no poden produir efectes significatius negatius en el medi ambient ni
el paisatge del terme municipal de Ripoll, essent l’àrea potencialment afectada
aproximadament el 0,5% de la superfície del SNU, la major part de la qual rebrà efectes
ambientals positius significatius.

10.1. Efectes positius significatius i efectes negatius insignificants envers el
Catàleg de béns naturals
Tal com mostra el capítol 7, hi ha cinc modificacions que és de preveure que generin
diversos impactes ambientals i paisatgístics positius significatius: les dues primeres són la
inclusió en el Catàleg de tres nous paratges naturals, l’ampliació de l’àmbit de cinc paratges
ja catalogats, amb una superfície conjunta d’unes 362 ha. Les altres dues modificacions són
la inclusió d’arbres monumentals, i la inclusió d’arbredes monumentals, cap dels quals
estava catalogada fins ara. La consideració de que tots els elements catalogats siguin,
obtinguin també, la consideració legal de Béns de Protecció Urbanística (BPU) també és
previsible tingui efectes positius, per quan reforci la seva protecció d’una manera genèrica.
La modificació del regim edificatori en 10 dels paratges catalogats que hi faria possible la
construcció d’edificis destinats a usos agraris o forestals podria generar alguns impactes
ambientals i paisatgístics negatius, cas de que es construïssin, però sempre serien molt poc
significatius. En efecte, la selecció dels espais on aquests nous usos s’admetrien i les
condicions que estableixen les normes (amb unes mides modestes i acotades) i el
seguiment de la seva construcció, fan preveure que l'impacte ambiental i paisatgístic negatiu
que en resultés fos poc significatiu, tant durant la fase de construcció com en la fase
d'operació. De fet, en la mesura que aquestes edificacions ajudin a mantenir activitats
agràries que estan en regressió, poden contribuir al manteniment d’aquests paisatges
humanitzats catalogats, en particular els prats i boscos adevesats), que no es poden
conservar sense activitat agrària i ramadera. Aquest és el cas, per posar un sol exemple, de
les orquídies de prats montans, que depenen del manteniment de la pastura extensiva.
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10.2. Efectes negatius insignificants derivats de la modificació de la regulació
de l’ús de càmping
Els efectes previsibles de la modificació de la regulació de l’ús de càmping queden limitats a
l’anomenat ‘càmping ecològic’, atès que el càmping convencional ja era admès en el POUM,
i queda supeditat, en tot cas, a l’aprovació d’un pla especial urbanístic específic,
Els criteris de selecció dels paratges naturals catalogats on s’admet l’ús de càmping
ecològic, minimitzen d’entrada l’impacte de l’afecció, atès que s’han exclòs els que tenen
més valors, dins del Catàleg de béns naturals. Atesos els estrictes condicionants ambientals
i paisatgístics que la normativa de la Modificació del POUM estableix per a l’autorització del
model de càmping ecològic, les seves petites dimensions i el reduït nombre de places, els
efectes ambientals i paisatgístics negatius no es preveu que puguin ser significatius en cap
cas.
En el cas de l’espai Xarxa Natura 2000 de Llaés, on la instal·lació d’un càmping ecològic
queda supeditada a l’aprovació d’un pla especial que contindria les mesures preventives
corresponents, els possibles impactes negatius serien igualment poc significatius.
Finalment, quant als efectes previsibles d’aquesta modificació del POUM en el Pla territorial
parcial de les comarques gironines, tant per la seva petita magnitud, com per la tipologia
dels impactes previsibles, com per la seva distribució espacial, serien tan poc rellevants, que
no es preveu que hi puguin generar cap efecte negatiu, directe, indirecte o acumulatiu.
A més, la modificació del Catàleg de béns naturals s’ha adaptat al Pla territorial parcial de les
comarques gironines, incloent els nous Paratges Naturals en el Sòl de Protecció Especial.

10.3 Conclusió final
Ateses les valoracions que recull aquest Document ambiental estratègic, resumides en els
dos apartats precedents, es considera que estaria ben justificada l’aplicació del procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada a la Modificació puntual del POUM de Ripoll
avaluada.
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