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1. ANTECEDENTS  

En data 18 de juny de 2.008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar 

definitivament el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Ripoll, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 25 de juliol de 

2.008. 

El POUM modifica la alineació del carrer Pardines en el seu tram final davant de les 

parcelꞏles número 18-20 i 22-24, envers l’alineació existent en el planejament anterior, 

Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de l’any 1.984, per adaptar-la a la realitat 

existent en el moment de la seva redacció, quan ja existien dues edificacions en les 

parcelꞏles 18-20 i 22-24, amb la major part de les obres executades, paralitzades 

donada la situació de crisi i pendent d’acabament. 

 
ORTOFOTO ICC, VOL any 2.008 

El carrer Pardines en el PGOU de l’any 1.984 tenia una amplada uniforme de vuit 

metres i disposava d’un fons de sac de forma semicircular per facilitar la maniobra de 

gir i el canvi de sentit als vehicles.  
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PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, any 1.984 (PGOU) 

El POUM del 2.008 modifica l’acabament del carrer, eliminant el fons de sac de forma 

semicircular per un fons de sac d’amplada creixent, adaptat a la realitat existent en 

aquell moment, facilitant igualment la maniobra de gir i canvi de sentit dels vehicles. 

 

 
PLA D’ORDENACIO URBANÍSTICA MUNICIPAL, any 2.008 (POUM) 
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S’entén la modificació del POUM per la voluntat de recollir les condicions d’ordenació i 
edificació existent en el moment de la seva redacció, però la seva representació 
gràfica no s’ajusta a la realitat, fet que s’ha posat de manifest en disposar d’un 
aixecament topogràfic més acurat de la zona.  

 
TOPOGRÀFIC Febrer 2.020 

 

 
TOPOGRÀFIC Febrer 2.020 – superposició POUM 2.008 
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La superposició de l’aixecament topogràfic amb el POUM mostra com la alineació 
deixa les edificacions en situació de fora de ordenació, sense cap justificació aparent, 
obligant a l’enderrocament parcial de les seves façanes.  

 

El vial que en resulta és un vial amb amplades diferents en tots els punts sense cap 

ordre ni justificació a part de la vinculada amb la pròpia edificació, a la qual no respon 

tal com mostra la superposició de l’aixecament topogràfic amb el POUM.   

 
TOPOGRÀFIC Febrer 2.020 – superposició POUM 2.008 

2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

L’objecte de la present Modificació Puntual del POUM és la correcció de la alineació 

del vial davant de les parcelꞏles número 18-20 i 22-24, erròniament grafiada durant la 

redacció del POUM per manca d’una base topogràfica adequada, reconeixent la 

realitat edificada en el moment de la seva redacció.   

La modificació proposa mantenir l’amplada existent en tot el carrer, de vuit metres, fins 

davant la parcelꞏla 22-24, on aquesta creixerà formant un fons de sac que faciliti la 

maniobra de gir i canvi de sentit dels cotxes tal com preveu el planejament actual. 
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El vial resultant tindrà una amplada de calçada constant en tota la seva llargada de 6 

metres i voreres laterals de 1 metre d’amplada, excepte davant la parcelꞏla 22-24 on 

s’eixampla la calçada per millorar la mobilitat.   

 
TOPOGRÀFIC Febrer 2.020 – proposta modificació POUM 2.008 

3. INICIATIVA 

La present Modificació puntual és d’iniciativa municipal i és redactada per l’arquitecta 

Susanna Escriu i Vilalta colꞏlegiada núm. 35266/7 del Colꞏlegi d’Arquitectes de 

Catalunya.  

4. MARC LEGAL 

La legislació urbanística d’aplicació en la present modificació del planejament es recull 

bàsicament en: 
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 Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la  Llei 

d’Urbanisme. 

 Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

 Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme. 

 Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de 

la legalitat urbanística. 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM de Ripoll, aprovat definitivament 

el 18 de juny del 2008 i publicat al DOGC el 25 de juliol del 2008. 

5. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ  

La iniciativa de la Modificació Puntual del POUM ve donada per l’Ajuntament de Ripoll, 

d’acord amb lo establert a l’article 78 del TRLUC. 

La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que 

estableix la disposició addicional tretzena del DL 1/2010 TRLUC. 

La present modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 117.3 del RLUC, on 

s’especifica que el seu procés de tramitació es subjecta al mateix procediment que la 

formació de la figura del planejament que es modifica. Deixen de ser obligatòries, 

l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana i la informació pública 

de l’avanç, segons articles 101b) i 101c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Per tant la present modificació es tramita amb allò que determinen els articles 80 i 85 

del TRLUC, 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. 
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6. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM  

L’àmbit de la present modificació puntual correspon exclusivament a la alineació del 

vial del carrer Pardines en el seu tram final davant les parcelꞏles urbanes: 

 Parcelꞏla urbana número 18-20 amb referència cadastral 

4220303DG3742S0001IX.  

 Parcelꞏla urbana número 22-24 amb referència cadastral 

4220304DG3742S0001JX.   

7. 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 18 de juny de 

2008, i publicat en data 25 de juliol de 2008. 

8. JUSTIFICACIÓ PROPOSTA MODIFICACIÓ 

L’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que les propostes de modificació d’una 

figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 

la oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents 

dins de l’àmbit d’actuació previst. 

La modificació de l’alineació de carrer proposada no suposa un greuge comparatiu 

amb la alineació existent al POUM, mantenint la mateixa estructura, ajustant la 

alienació a la realitat existent en el moment de la seva redacció, corregint un error 

gràfic detectat.   

La modificació permetrà l’acabament de les edificacions i per tant l’acabament de la 

urbanització del carrer per tal d’assolir la condició de solar, millorant la mobilitat en el 

fons de sac del carrer, facilitant la maniobra de gir i el canvi de sentit.   
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La modificació no comporta cap modificació de la normativa del planejament.     

La solució proposada suposa una modificació de la superfície del vial d’acord amb el 

planejament de : 

 Pèrdua sup. vial Guany sup. vial 

Parcelꞏla 18-20 12,65 m2  

Parcelꞏla 22-24 4.35 m2 8.20 m2 

TOTAL 8.80 m2  

La proposta suposa una pèrdua de superfície en comparació amb el vial normatiu de 

8,80 m2 (1,677 %), no representant cap alteració substancial respecte les previsions 

del planejament vigent. 

Sup. Vial Normatiu: 524,67 m2

Sup. Vial Modificació: 515,87 m2

 

TOPOGRÀFIC Febrer 2.020 – proposta modificació POUM 2.008 
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9. INFORME AMBIENTAL I MOBILITAT GENERADA. 

La present modificació puntual planteja únicament la correcció d’un error gràfic en la 

alineació del carrer davant les parcelꞏles 18-20 i 22-24, no altera els condicionants del 

medi on s’insereix i no genera cap tipus d’incidència mediambiental més enllà de les ja 

establertes pel propi POUM. 

La modificació tampoc suposa cap variació en la mobilitat de la població, no comporta 

increments ni modificacions de la densitat global atès que es mantenen els usos i les 

densitats preestablertes, no existint variacions sobre l’estudi d’avaluació de la mobilitat 

generada redactat en el moment de la redacció del POUM. 

10. ESTUDI ECONÒMIC  

Tal com estableix l’art. 59.3.d – Informe de sostenibilitat econòmica, del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme: 

d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació 

de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la 

ponderació de l'impacte de les actuacions previstes en les finances 

públiques de les administracions responsables de la implantació i el 

manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels 

serveis necessaris. 

Aquesta modificació no comporta cap tipus de despesa econòmica ni per part de 

l’administració ni per part dels propietaris dels terrenys afectats, ja que la finalitat de la 

modificació és la correcció d’una errada involuntària, la nova alineació no pretén sinó 

donar cobertura a una situació existent. No es modifica el model de sòl urbà ni té altres 

repercussions. 

Les obres de urbanització no suposen un increment respecte a les que correspondrien 

abans de la modificació, no suposant un increment de costos respecte el previst en el 

planejament.  
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La modificació permetrà l’acabament de les edificacions i de la urbanització del carrer, 

millorant la mobilitat en el fons de sac, facilitant la maniobra de gir i el canvi de sentit 

dels vehicles. Suposarà també un guany per la població amb el cobrament del 

corresponent impost sobre Béns i Immobles i els impostos derivats de la recollida 

d’escombreries. 

Ripoll, Octubre del 2020

L'arquitecta

Susanna Escriu Vilalta
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL- CORRECCIÓ D’ERRADA 

GRÀFICA EN LA ALINEACIÓ DEL CARRER PARDINES 
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