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1. OBJECTE DE LA NOVA DELIMITACIÓ 
 
L’objecte de la present Modificació puntual per a l’accessibilitat als edificis d’habitatges 
del barri de Sant Pere, a les places Catalunya, Comtat d’Osona i Comtat de Cerdanya, 
és la d’adequar el planejament vigent per tal de poder resoldre els condicionants 
tècnics que apareixen alhora d’instalꞏlar ascensors per a la supressió de les barreres 
arquitectòniques en els edificis plurifamiliars que configuren aquest sector. 
 
La finalitat és la d’ampliar els àmbit d’ocupació de la vialitat, que originàriament es 
varen preveure per a la ubicació d’aquests elements tècnics. 
 
 
 
2. ANTECEDENTS DE LA NOVA DELIMITACIÓ 
 
Els diferents edificis plurifamiliars de les places Catalunya, Comtat d’Osona i Comtat 
de Cerdanya, constitueixen el grup d’habitatge construïts a l’any 1973 segons 
cadastre, i presenten una organització característica de conjunt urbanístic unitari 
d’habitatge social amb edificis aïllats en bloc de planta baixa i tres plantes pis, que 
contenen varies escales de veïns, separats entre ells per una vialitat bàsicament 
destinada a l’accés dels habitatges, garatges i locals per a vianants. 
 
Donada la reduïda dimensió dels habitatges i l’impossibilitat d’ocupar espai comuns 
dels edificis, s’ha optat per la possibilitat d’ocupar part de la vialitat sense afectar-ne la 
seva funcionalitat. 
 
Per tal de poder resoldre l’accessibilitat al conjunt dels habitatges s’ha previst la 
modificació de les alineacions de l’edificació, amb la ocupació d’espai del sistema de 
comunicacions, vialitat, per a la instalꞏlació d’aparells elevadors i escales adossats a 
les façanes principals dels edificis. 
 
Depenent de la situació de cada bloc, s’ha optat per ubicar el volum tancat que 
representa o bé el nucli de l’aparell elevador o be la caixa d’escala. Aquest volum es 
preveu en la part central de la façana respecte a l’eix de l’escala actual, amb la 
voluntat d’ajustar al màxim l’ocupació de la nova qualificació del sistema viari. A la 
planta baixa s’ha de preveure l’adequació de la voravia per resoldre amb una rampa el 
desnivell existent entre paviments. 
 
L’estètica exterior de les noves creacions, està pensat de poder-los executar 
estèticament partint d’altres ascensors instalꞏlats en el mateix barri als carrers 
Fargaires, Filadors i Moliners, tant si s’instalꞏla l’ascensor, com si es construeixen les 
noves escales, doncs no són visibles des del poble. Però els blocs 9 i 10 al ser visibles 
des del poble es proposa que els acabats siguin diferents. 
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Blocs 9 i 10 
Els blocs 9 i 10 són els blocs situats més al sud-oest de la zona d’actuació.  
 
 

 
 
Situació dels blocs dins de l’àmbit d’actuació 
 
Aquests dos blocs estan inclosos dins l’entorn de protecció que fixa l’àmbit del Pla 
Director del Monestir de Santa Maria de Ripoll, i són visibles des de la Plaça de l’Abat 
Oliva, el Raval de Sant Pere i el Passeig del Cementiri. Per aquest fet els dos blocs 
tindran els acabats del nou volum on s’ubicaran els ascensors, de característiques 
similars als existents, és a dir, arrebossades i pintades del mateix color. 
 

 
 
Vista dels blocs 9 i 10 des del Passeig del Cementiri 
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Vista dels blocs 9 i 10 des del Raval de Sant Pere 
 
Els nous volums es construiran per ubicar l’ascensor que donarà accés a totes les 
plantes que formen l’edifici (PB+3PP) i així complir amb la supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
Per a poder ubicar un ascensor es necessiten 3,40-3,70 ml d’alçada lliure segons 
fabricant, com a mínim, respecte a la darrera parada, i els edificis que ens ocupen, 
tenen una alçada de 2,70 ml des de la última parada fins a barbacana, el que 
impossibilita l’opció de la instalꞏlació d’un ascensor, per tant s’opta per la instalꞏlació 
d’un elevador, que necessita una alçada lliure de 2,40 ml, el que representa la 
continuació de la coberta existent o una variació mínima. 
 

 
 
Alçat lateral - Alçada mínima instalꞏlació elevador 
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Aquesta opció només està pensada per aquest dos blocs (9 i 10), la resta de blocs 
estan pensat d’executar-los partint d’altres ascensors instalꞏlats en el mateix barri als 
carrers Fargaires, Filadors i Moliners, tant si s’instalꞏla l’ascensor, com si es 
construeixen les noves escales, doncs no són visibles des del poble. 
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1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
 
L’objecte de la present Modificació puntual per a l’accessibilitat als edificis d’habitatges 
del barri de Sant Pere, a les places Catalunya, Comtat d’Osona i Comtat de Cerdanya, 
és la d’adequar el planejament vigent per tal de poder instalꞏlar ascensors i suprimir 
les barreres arquitectòniques existents en els edificis plurifamiliars que configuren 
aquest sector. 
 
 
 
2. INICIATIVA 
 
La present Modificació puntual és promoguda per l’ajuntament de Ripoll i és redactada 
per l’arquitecta tècnica Sònia Puig Aguilera, colꞏlegiada 761 del Colꞏlegi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona, amb domicili 
professional al carrer del Bisbe Morgades 13 baixos de la població de Ripoll. 
 
 
 
3. MARC LEGAL 
 
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que 
ve donat per: 

. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme. 

.  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(RLUC). 

.  Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (RPLU). 

.  RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana. 

.  Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM de Ripoll aprovat definitivament per la 
CTU en data 25/07/2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008 (POUM). 

.  Llei 38/2009, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 

.  Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge. 

.  Decret 141/2012, de 30 d’octubre pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels   habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

.  Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de     promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
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4. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
 
La present Modificació puntual abasta l’àmbit corresponent a un conjunt d’edificis 
d’habitatges socials construïts a l’any 1973 segons cadastre, amb un total de 96 
habitatges. Representa la segona actuació d’urbanització i construcció d’habitatges, 
que configurarà en pocs anys el barri de Sant Pere de Ripoll. 
 
El barri de Sant Pere s’emplaça al nord-oest del nucli històric de Ripoll sobre una de 
les planes elevades de la muntanya de Sant Roc, a cavall entre els rius Ter i Freser. 
 
El conjunt del polígon el formen 4 blocs d’habitatges plurifamiliars de planta baixa i 3 
plantes pis, amb un total de 16 escales, tots ells destinats a ús residencial, urbanitzats 
a partir de vials i zones verdes, que configuren el conjunt de l’ urbanització de l’entorn 
 
 
 
5. PLANEJAMENT VIGENT 
 
És d’aplicació el Text Refós de la Normativa Urbanística del Pla general d’ordenació 
urbanística de Ripoll (POUM), que fou aprovat definitivament en data 9 d’abril de 2008, 
i atorgada la seva executivitat en sessió de 18 de juny de 2008 (DOGC 25.07.08). 
 
L’àmbit de la modificació puntual està classificat de sòl urbà. Les parts del sòl que són 
realment objecte de modificació s’adscriuen al sistema viari i són qualificades de Vials 
(2.10), afectant puntualment zones qualificades com a Jardins i passeigs urbans (3.2). 
 
Les edificacions que configuren el polígon, i que es veuen ampliades, estan 
qualificades de zona d’edificació aïllada plurifamiliar 2 de volumetria consolidada 
(2.1.a/10.2). 
 
Per tal de poder resoldre l’accessibilitat al conjunt dels habitatges es va preveure la 
modificació de les alineacions de l’edificació i la creació d’una clau específica 
“Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”, amb la ocupació d’espai del sistema de 
comunicacions, vialitat, per a la instalꞏlació d’aparells elevadors adossats a les façanes 
principals dels edificis. 
 
 
 
6. TITULARITAT DEL SÒL 
 
El sòl que modifica la seva qualificació és de titularitat pública. Els habitatges de les 
edificacions són de propietat privada i es gestionen mitjançant comunitats de 
propietaris. 
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7. DESCRIPCIÓ I ESTAT ACTUAL 
 
El grup d’habitatges de Sant Pere va ser construït a l’any 1973. Es tracta d’un conjunt 
de vivendes plantejat segons el model de l’època, configurat per edificacions que 
agrupen diverses escales de veïns. Els blocs són de planta baixa i tres plantes pis, les 
plantes baixes estan destinades a garatges independents o locals comercials, les tres 
plantes superiors estan destinades a habitatges, amb crugies estretes i façanes 
llargues, envoltats d’espais lliures més o menys amplis. 
 
El conjunt és constituït per quatre blocs de diversa llargada i disposició.  
 
Els blocs es disposen en diferents formes al voltant de les places. 
  
El bloc 1 en forma de U envolta la Plaça Catalunya i està format per les escales 1 a la 
6. El Bloc 2 de forma rectangular està format per les escales 7 i 8, formant part 
d’aquest estudi l’escala 8 i està situada a l’altre costat del carrer Comte Guifré, davant 
de la Plaça Catalunya. El bloc 3 el formen les escales 9 i 10, és un bloc amb dos 
cossos units en part per la mitgera. I el bloc 4 és el bloc està format per les escales 11 
a la 16 amb una forma irregular abarca des de la Plaça del Comtat d’Osona fins a la 
Plaça del Comtat de la Cerdanya. 
 
La superfície total de l’àmbit considerat és de 6.698,10 m2, dels quals 2.767,06 m2 
corresponen a l’ocupació de l’edificació, 1.346,52 m2 de jardins i passeigs urbans  i 
2.584,52 m2 a vialitat. 
 
 
 
8. NECESSITAT DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM 
 
Tot i les intervencions fetes per l’Ajuntament al barri de Sant Pere per tal de facilitar la 
mobilitat dels seus habitants, la totalitat dels edificis d’habitatges de l’àmbit de les 
places Catalunya, Comtat d’Osona i Comtat de Cerdanya, presenten problemes 
d’accessibilitat i barreres arquitectòniques, degut a que cap d’ells disposa d’ascensor. 
A aquest fet s’hi afegeix l’edat elevada de moltes de les persones que hi viuen, la qual 
cosa fa que actualment sigui imprescindible la instalꞏlació d’ascensors a cada una de 
les escales de veïns dels edificis 
. 
Tant el sistema constructiu dels edificis, com la disposició i dimensions de les escales 
comunes, de 2.10 x 3.75 m, i dels propis habitatges, fa impossible que la instalꞏlació 
dels aparells elevadors i l’adequació de les escales, es pugui realitzar dins del volum 
de l’edifici. La instalꞏlació dels aparells elevadors dins de l’edifici comportaria la 
reestructuració del conjunt de l’escala i elements comuns de l’edifici, així com la 
pèrdua d’una important part dels espais habitables com són les cuines i banys dels 
habitatges. Tant constructivament com funcionalment, les solucions i els costos 
d’aquesta opció posen clarament en entredit la seva vialitat. 
 
És per això que es planteja com a solució per a garantir l’accessibilitat dels habitatges, 
la instalꞏlació d’ascensors i l’adequació de les escales a l’exterior dels edificis, 
adossats a les façanes, tot augmentant el volum edificat i ocupant part del sòl que els 
envolta, que és qualificat com a sistema viari. 
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9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
 
Tant el sistema constructiu dels edificis, com la disposició i dimensions de les escales 
de veïns i dels habitatges, fa impossible que la instalꞏlació dels ascensors i l’adequació 
de les escales es concreti a l’interior dels edificis, es a dir dins de l’ocupació prevista 
per les normes del POUM per aquesta zona. Així l’augment de volum proposat per al 
conjunt de les 15 escales de veïns implica l’ocupació de part del sistema viari, i 
ocasionalment jardins i passeigs urbans. 
 
La present modificació puntual planteja l’augment de la volumetria dels edificis 
existents, creant una superfície d’accés complementaria davant per davant de cada un 
dels accessos als blocs per tal d’adossar-hi el cos dels ascensors i/o escales de veïns  
i l’adequació interior comunitària de les escales de veïns.  
 
Aquesta implantació comporta, a més a més de la pròpia construcció de nous 
accessos i ascensors i/o escales de veïns, el condicionament de l’espai de vialitat que 
els envolta. Se’n destaca la construcció del conjunt de rampes, per tal de guanyar el 
desnivell existent entre la cota del carrer i el nivell de la planta baixa dels edificis, així 
com la previsió d’un itinerari mixt de vianants i vehicles en tot l’ample del vial, a 
manera de pas elevat, que permeti vorejar l’ocupació que representa el conjunt dels 
nous accessos. El projecte d’instalꞏlació haurà de preveure els treballs complementaris 
d’adequació dels serveis urbans i del condicionament dels espais annexes als nous 
accessos. 
 
La modificació preveu ajustar la qualificació de les zones i sistemes que configuren 
l’àmbit. 
 
Com a conseqüència de la implantació dels ascensors i/o escales de veïns, es redueix 
la superfície de sistema viari,i de les zones de jardins i passeigs públic (3.2) i  
s’incrementa la zona residencial d’edificació aïllada plurifamiliar amb volumetria 
consolidada (10.2). La variació de volum es concreta amb l’ampliació, de l’ocupació en 
planta, de la zona residencial, i en un canvi de l’alineació de l’edificació fixada en els 
plànols del POUM. 
 
Els 4 blocs d’habitatges que configuren l’àmbit, representen 15 accessos a nuclis 
d’escales, que equivalen als 5 ascensors que es preveu construir adossats a les 
façanes posteriors dels blocs i 10 equivalen a nuclis d’escales que es preveu construir 
adossat a les façana principals dels blocs. Segons la proposta tècnica, l’ocupació 
mínima prevista de cada un dels nuclis d’ascensors, no supera els 8,50 m2, i 
l’ocupació prevista de cada nucli d’escales no supera els  5,60 m2 amb un total, per al 
conjunt de l’àmbit, de sòl destinat a la nova qualificació de 81,50 m2. 
 
Aquesta qualificació ha de permetre la transitorietat d’aquests espais, fins a esdevenir 
zona residencial, amb la construcció dels ascensors i nuclis d’escala, i de la mateixa 
manera, ha de garantir la reversió a sistema viari, en cas de futur enderroc de la 
volumetria ampliada. Així s’assenyala gràficament, a la modificació dels plànols 
d’ordenació del POUM, per tal d’acotar l’àmbit previst a ocupar per les obres 
d’instalꞏlació dels ascensors i dels nuclis d’escala, i per tal de garantir que aquesta 
volumetria sigui destinada exclusivament a l’ús previst. 
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Modificació d’alineacions. 
L’Art.226 de les Normes Urbanístiques del POUM, estableix, entre d’altres, per als 
sectors consolidats i qualificats de Zona d’edificació aïllada plurifamiliar amb 
volumetria consolidada (10.2), que: 
 
Les condicions d’ordenació de l’edificació es corresponen amb les de l’edificació 
existent, que estan definides pel propi projecte de construcció en base al que fou 
atorgada la llicència d’obres; aquestes condicions exhaureixen l’ocupació de parcelꞏla, 
el sostre edificable, l’alçada i també el nombre màxim d’habitatges permesos, si el seu 
nombre ultrapassa la proporció d’un habitatge per cada 100 m2 de superfície útil. 
 
Només es permetran aquelles alteracions de les edificacions que responguin a un 
projecte unitari, sense perjudici de les limitacions i altres condicions aplicables en cas 
d’estar compreses dins el Catàleg de Béns Protegits. 
 
Les edificacions no incloses en el catàleg de béns protegits podran ser objecte 
d’enderroc i de reconstrucció dins l’àmbit de la unitat de zona, respectant les 
condicions establertes al primer paràgraf, i les condicions de separació de l’edificació 
respecte als espais públics, quan així es determini en els plànols d’alineacions. 
 
En conseqüència amb l’articulat de les Normes Urbanístiques del POUM, es proposa 
modificar les alineacions que es representen gràficament en els plànols d’ordenació 
per tal de delimitar l’àmbit específic de sòl destinat a la construcció dels nous 
accessos, ascensors i/o nuclis d’escales,  per a cada una de les escales dels edificis 
plurifamiliars. Així doncs, l’ocupació dels espais grafiats, només es destinarà a la 
finalitat dels usos previstos. 
 
La modificació implica la variació de les alineacions de les edificacions, així com la 
requalificació de sòl de sistema viari, Vialitat (2.1.a), en detriment del sòl residencial, 
mitjançant la clau específica (2.1. a 10.2 “volumetria d’accés”). 
 
Adreça        Zona (10.2)   

                     m2 
Volumetria d’accés  
(2.1a/10.2)         m2 

Pl. Catalunya /C/ Comtat d’Urgell 1.541,20               65,20 
Pl. Comtat d’Osona 594,76              30,70 
Pl. Comtat de la Cerdanya 631,10              30.40 

 
La quantificació i comparació numèrica de la modificació, referida a l’àmbit de les 
Places Catalunya, Comptat d’Osona i Comptat de la Cerdanya, es resumeix al quadre 
adjunt: 
 
Plantejament vigent Superfície (m2) % 
Zones 10.2 2.767,06 41,31 
Sistemes 2.1.a 2.584,52 38,59 
 3.2 1.346,52 20,10 

 
Proposta  Superfície (m2) % 
Zones 10.2i10.2 “volumetria d’accés” 2.893,36 43,20 
Sistemes 2.1.a 2.398,42 35,80 
 3.2 1.406,32 21,00 
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Els volums que romanen per edificar, degut a la modificació d’alineacions proposada, 
només podran ser destinats a la instalꞏlació d’ascensors i/o nuclis d’escala i obres 
complementàries necessàries. 
 
El projecte constructiu que es redacti, serà el que justifiqui la solució de menor 
ocupació del sòl i el que determini al mateix temps les actuacions d’urbanització 
complementaries i necessàries del vial, per tal de garantir la supressió de barreres 
arquitectòniques i l’adequació dels subministres i escomeses dels serveis urbans. 
 
9.1. Alteració de sòl destinat a sistemes 
Mentre no es realitzin les obres de millora d’accessibilitat de cada edifici, els sistemes 
de comunicació no s’alteraran, i a mida que es vagin executant les obres s’aniran 
adequant les zones per la seva nova qualificació. 
L’augment de la qualificació de zona residencial mitjançant la clau específica 
(2.1.a/10.2 “volumetria d’accés”), implica l’alteració de sòl adscrit actualment pel 
POUM al Sistema de comunicacions. Vialitat (2.1.a), així com Parcs i Jardins (3.2). 
En total, l’alteració de la superfície adscrita al sistema de comunicacions i inclosa dins 
els àmbits assenyalats de la present documentació, és: 
 
Vialitat (2.1.a) 
 

Adreça Vigent Proposat Alteració 
Catalunya /Urgell 996,77 968,76 -28,01 
Comtat d’Osona      1.069,28 954,15 -115,13 
Comptat de la 
Cerdanya 

518,47 475,51 -42,96 

Vialitat (2.1.a) 2.584,52 2398,42 -186,10 
 
Jardins i passeigs urbans (3.2) 
 

Adreça Vigent Proposat Alteració 
Catalunya /Urgell 800,49 800,49 0,00 
Comptat de la Cerdanya 273,41 236,50 -36.91 
Comtat d’Osona 272,62 227,99 -44,63 
Jardins 
i passeigs urbans (3.2.) 

1.346.52 1.406.32 59.80 

 
 
Al Plànol 3 es compara el sòl adscrit a sistemes existent respecte del proposat, de 
manera que es fa palesa la poca quantia de sòl públic afectat que representa la 
present modificació puntual en l’estructura de la vialitat de l’àmbit. El condicionament 
del sistema viari, que comporta la creació d’accessos i d’itineraris mixtes de vianants i 
vehicles en front de cada un dels nous accessos als habitatges, obliga a variar 
puntualment algun punt de sòl destinat a espais lliures Jardins i passeigs urbans (3.2). 
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Segons es pot observar en el plànol 4, no hi ha cap mena d’alteració en el sòl destinat 
a espais lliures. Jardins i passeigs urbans (3.2), que es situa  a la plaça de Catalunya i 
que no es veu afectat per la modificació proposada, si que s’altera la zona de jardins i 
passeigs urbans (3.2) de les places del Comtat d’Osona i del Comtat de la Cerdanya.  
 
A la plaça del Comtat d’Osona l’afectació és deguda a la zona de creació de 
l’ascensor i accés de l’escala 4, i del vial davant de les escales 11 i 12. 
 
A la plaça del Comtat de la Cerdanya l’afectació és deguda a la zona de creació del 
nucli d’escales de l’escala 5, i del vial davant de les escales 13 i 14.  
 
El total del sistema d’espais lliures. Jardins i passeigs urbans (3.2) que es veuen 
afectats al conjunt de l’àmbit, ja sigui per a la previsió dels nous espais d’accés a 
l’ascensor ja sigui per a garantir la correcta mobilitat de vehicles d’emergència dins de 
l’àmbit és de 81,54m2. 
 
A efectes de justificar els estàndards actuals del sistema d’espais lliures d’aquest 
àmbit es preveu la qualificació d’una part de vialitat de l’entorn de la plaça Comtat 
d’Osona, entre les escales 3, 9 i 10, com a sistema d’espais lliures. Jardins i passeigs 
urbans (3.2). Actualment aquest sòl ja és configurat com a parterre amb vegetació i té 
una superfície de 141,34m2. 
 

 
 
 

Zones afectades del sòl destinat a espais lliures. Jardins i passeigs urbans (3.2) 
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REQUERIMENTS 
ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D’HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE  
PLAÇA DE CATALUNYA 
PLAÇA DEL COMPTAT D’OSONA 
PLAÇA DEL COMPTAT DE CERDANYA 
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4.1 Tramitació administrativa 
 
D’acord amb l’Art. 96 del TRLUC la modificació de les figures de planejament es 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
Per tant una vegada aprovada inicialment la proposta, serà sotmesa a informació 
pública conforme al que disposa l’Art. 85 i concordants. Solꞏlicitant-ne simultàniament 
els informes sectorials corresponents, elevant-se contínuament la proposta al plenari 
municipal a efectes de l’aprovació provisional i ulterior remissió a la Comissió 
Territorial d’urbanisme de Girona per a l’aprovació definitiva. 
 
Caldrà solꞏlicitar informes als següents organismes: 
.Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona. Departament de Territori i Sostenibilitat.  
. Departament de Cultura els Serveis Territorials a Girona. 
 
 
4.2 Cessions i reserves complementaries 
 
Les transformacions dels usos del sòl que es preveuen en la present modificació no 
impliquen augment de l’aprofitament ni es considera una transformació global, en 
conseqüència no es preveu cap increment de les cessions ni reserves 
complementaries de terrenys regulats als articles 98, 99 i 100 del TRLUC. 
 
 
4.3 Avaluació econòmica i financera 
 
La modificació va en el sentit de qualificar part del sòl actualment destinat a sistema 
de comunicacions (2.1.1), en una zona específica i reversible que permeti la 
instalꞏlació d’elements que garanteixin l’accessibilitat al conjunt dels habitatges de 
cada escala. Parlar d’avaluació econòmica de rendibilitat de l’operació no té sentit, i 
els corresponents projectes i obres per a les actuacions seran promoguts i finançats 
pels propis veïns. 
 
 
4.4 Agenda 
 
L’executivitat de les determinacions d’aquesta modificació puntual seran immediates 
un cop aquesta sigui executiva. El present document no implica canvis ni en 
l’estructura de la propietat, ni en cap reparcelꞏlació. 
La reserva del sòl qualificat de clau específica (2.1.a/10.2 “volumetria d’accés”) permet 
l’execució de les instalꞏlacions i volums d’accés de manera independent i supeditat als 
acords de les diferents comunitats de cada escala.  
En aquest sentit no procedeix l’elaboració d’una agenda d’execució. 
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4.5 Informe de mobilitat 
 
D’acord amb l’Art. 3 del Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, la present modificació puntual no està subjecta a la redacció d’un 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  
 
 
4.6 Informe mediambiental 
 
Tal i com preveu l’apartat 6c.) de la Disposició addicional 8a. de la llei 16/2015 i l’Art. 
8.2 de la Llei 6/2009, com que la modificació que es proposa en la present modificació 
puntual no té efectes significatius sobre el medi ambient, aquesta no està subjecte al 
tràmit d’avaluació ambiental. 
 
 
4.7 Memòria social  
 
La proposta de Modificació del POUM s’emmarca amb els objectius generals que té 
programats actualment l’Ajuntament de Ripoll, respecte el desenvolupament 
urbanístic, progrés i creixement del municipi. 
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NORMES URBANÍSTIQUES 
ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D’HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE  
PLAÇA DE CATALUNYA 
PLAÇA DEL COMPTAT D’OSONA 
PLAÇA DEL COMPTAT DE CERDANYA 
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Article 1. Objecte de la Modificació puntual del POUM 
 
La Modificació puntual del POUM per a la supressió de barreres arquitectòniques en 
les edificacions del barri de Sant Pere, té per objecte l’adequació del planejament 
vigent per tal de poder instalꞏlar ascensors i suprimir barreres arquitectòniques en els 
habitatges que conformen aquets àmbit. 
 
 
Article 2. Àmbit de la Modificació puntual del POUM 
 
L’àmbit objecte de Modificació puntual comprèn la totalitat dels 15 edificis plurifamiliars 
d’habitatges, del mateix període de construcció al barri de Sant Pere, a les places 
Catalunya, Comtat d’Osona i Comtat de Cerdanya. 
 
 
Article 3. Marc legal 
 
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que 
ve donat en per: 
. RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana. 
. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme. 
. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLUC). 
. Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge. 
. Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM de Ripoll aprovat definitivament per la 
CTU en data 25/07/2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008 (POUM). 
La Modificació puntual del POUM per a l’accessibilitat als edificis d’habitatges del barri 
de Sant Pere, places de Catalunya, del Comtat d’Osona i del Comtat de la Cerdanya 
està integrada pels següents documents: 
. Memòria descriptiva i justificativa Normes urbanístiques Reportatge fotogràfic I 
plànols 
 
 
Article 4. Interpretació 
 
Les presents Normes Urbanístiques juntament amb els Plànols de proposta, 
constitueixen el cos normatiu específic de la present Modificació puntual. En allò no 
previst per aquestes Normes s’estarà a les determinacions del POUM. 
 
En cas de contradiccions entre documents, prevaldran les determinacions que 
impliquin menor edificació i major espai lliure, garantint en tot cas una millor protecció 
de l’interès públic. 
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Article 5. Definició de la volumetria d’accés 
 
En els plànols de proposta es representa gràficament l’ordenació del sòl, mitjançant 
les alineacions de cada edificació i la seva delimitació gràfica. 
La Volumetria d’accés és aquell volum permès i que roman per edificar i que, en cas 
de ser construït, només pot ser destinat únicament i exclusiva a permetre la instalꞏlació 
d’escales i aparells elevadors. S’entén per instalꞏlació d’ascensors, a més del buc 
d’ascensor pròpiament dit, els replans i muntants d’escala, el pas d’instalꞏlacions, els 
armaris d’instalꞏlacions i, en general, tots aquells altres elements tècnics que sigui 
necessari construir de nou o re ubicar per tal que les edificacions puguin gaudir del 
nivell d’accessibilitat exigit per la legislació sectorial. 
 
La delimitació de la volumetria d’accés suposa la identificació d’un volum sobre el qual 
recauen condicionaments i regulacions específiques, en el que l’augment proposat és 
un volum màxim, en on s’inclou el cos de l’aparell elevador, el vestíbul d’accés i la 
rampa que donen accés a l’edifici. Mitjançant la justificació tècnica del projecte 
d’instalꞏlació de l’ascensor, l’alçada de la nova volumetria pot superar, en aquest àmbit 
l’alçada reguladora fixada per al conjunt de la zona d’edificació aïllada plurifamiliar 
amb volumetria consolidada (10.2). Més enllà de la previsió el fossar de l’ascensor no 
es permet l’ocupació del subsòl. 
Els nous volums previstos per a les escales 9 i 10, en cap cas superaran l’alçada dels 
ràfecs i pla de les cobertes existents i el tractament material i formal es correspondrà 
amb l’actualment existent a les façanes de l’edifici.  
 
 
Article 6. Condicionaments dimensionals de la volumetria d’accés 
 
Les dimensions establertes en els plànols de proposta dels volums delimitats com a 
volumetria d’accés s’han d’entendre com a mesures màximes. El projecte que es 
redacti prèviament a la construcció dels ascensors, haurà d’ajustar-se a aquestes 
dimensions. 
L’alçada de les volumetries d’accés només podrà sobrepassar l’alçada de les 
edificacions existents a les quals serveix quan sigui tècnicament necessari o 
aconsellable d’acord a allò especificat en l’art. 8 d’aquestes Normes. En tot cas no 
podran sobrepassar l’altura de la cornisa en més de 1,80 metres. 
 
 
Article 7. Condicionaments compositius de la volumetria d’accés 
 
Les Volumetries d’accés que s’executin respectaran les característiques estètiques 
dels edificis amb els quals formen un conjunt. El projecte que es redacti prèviament a 
la construcció dels ascensors, haurà de justificar la composició volumètrica i l’elecció 
de materials i sistemes constructius en funció d’aquestes característiques, ja sigui 
aplicant criteris de mimetització, contraposició o qualsevol altre instrument de 
composició arquitectònica. En tot cas, es tindran en compte les prescripcions de 
caràcter constructiu i estètic que pugui fixar l’Ajuntament. 
Les volumetries d’accés pertanyents a un mateix edifici formaran part d’un mateix 
projecte o, si són objecte de diversos projectes, aquests proposaran la mateixa solució 
per als diversos ascensors d’un mateix edifici. 
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Article 8. Delimitació de l’àmbit indicatiu de projecte 
 
En els plànols de propost es representa gràficament l’àmbit d’espai lliure públic que 
haurà de ser contemplat en el projecte que es redacti prèviament a la construcció dels 
ascensors. 
Serà condició de llicencia que les obres que sigui necessari portar a terme dins l’àmbit 
indicatiu de projecte, ja siguin de condicionament o dotació de serveis urbans com 
d’adequació del vial, s’hagin d’executar simultàniament a les obres d’edificació o, com 
a màxim, en un termini que no excedeixi de tres mesos de l’acabament de l’edificació. 
La certificació final d’obra que s’emeti haurà de contemplar, a més de les obres 
pròpies de l’ascensor, les obres en l’espai públic incloses en l’àmbit indicatiu de 
projecte. 
La delimitació de l’àmbit indicatiu de projecte no exclou la possibilitat que el projecte 
que es redacti, inclogui també altres punts de l’espai lliure públic sobre el qual calgui 
intervenir, per a tal de suprimir les barreres arquitectòniques i garantir la correcta 
accessibilitat a les edificacions existents. 
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Vistes dels Blocs 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 8  
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Vistes dels Blocs 9 i 10  
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Vista blocs 11, 12, 13, 14, 15, i 16. 
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PLÀNOLS 
ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D’HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE  
PLAÇA DE CATALUNYA 
PLAÇA DEL COMPTAT D’OSONA 
PLAÇA DEL COMPTAT DE CERDANYA 
 
 

1. Situació i emplaçament 
2. Planejament vigent 
3. Proposta d’ordenació 
4. Afectació zones verdes 
5. Proposta ordenació - blocs 1, 2, 5, 6, 11 al 16 
6. Proposta ordenació - blocs 3 i 4 
7. Proposta ordenació - bloc 8 
8. Proposta ordenació - blocs 9 i 10 
9. Proposta ordenació - blocs 9 i 10 - Façana sud 
10. Proposta ordenació - blocs 9 i 10 - Façanes laterals 
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