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1. MEMÒRIA

1.1 DADES GENERALS
Objecte de la Modificació i iniciativa
L’objecte de la present és la modificació puntual Núm 21 del POUM referent al polígon d’actuació PA 2.05
previst en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Ripoll, a iniciativa de l’Ajuntament de Ripoll.
Emplaçament
Adreça:

C. Olot / C. Fontalba, s/n

PA 2.05 La Granja

Municipi:

Ripoll

Codi Postal:

Ref. cadastral:

4019304DG3741N0001BB

17500

VISTA GENERAL DE L’ÀMBIT

Redactor de la modificació
Marc Grifell Vera

Col·legiat:

55134

Arquitecte
En representació de l’Empresa Estudi Tècnic de Construcció, slp
Adreça:

Pujada Sant Antoni

Núm.:

s/n

Municipi:

Sant Joan de les Abadesses

Codi Postal:

17860
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1.2 SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL

Planejament vigent i normativa de referència
El municipi de Ripoll es regula mitjançant el Pla d’Ordenació Urbana Municipal aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008.
Atès que la vigència del POUM que es modifica és superior a cinc anys, no és necessari el tràmit previ que
determina l’art. 99.2.a de la Refosa DL 1/2010.
Aquest planejament general defineix, entre d’altres, el polígon d’actuació urbanística PA 2.05 La Granja,
objecte d’aquesta modificació i que inclou les condicions fixades en la fitxa següent:
PA 2.05 La Granja

Nom:
La Granja
Extensió:
2.517 m2
Objectius:
El pla preveu el canvi d’ús d’una part dels terrenys qualificats actualment com a equipament, situats entre el
carrer Fontalba i la carretera de Vallfogona. El polígon té per finalitat la cessió de la resta de terrenys situats a
l’est de la parcel·la edificable resultant, qualificats com a espai lliure públic, i la cessió del 10% de l’aprofitament.
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Quadre de característiques:

Condicions d’edificació i usos:
Les que corresponen segons la qualificació urbanística
Altres condicions d’ordenació i urbanització:
Els costos d’urbanització de la zona verda aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Sistema d’actuació:
Reparcel·lació. Compensació bàsica.

Àmbit de la modificació del PA 2.05
L’àmbit d’actuació comprèn la totalitat del polígon PA 2.05 de 2.517 m2 de superfície. Aquest polígon es troba
situat al sud-est de la població entre la Ctra d’Olot i el C. Fontalba; concretament a l’accés superior al barri de
Vista Alegre.

Antecedents urbanístics
A l’anterior planejament, el Pla General de Ripoll de 1984, la zona que actualment comprèn el PA 2.05 del
POUM de 2008, estava formada per una zona verda (II.3) i una parcel·la destinada a equipament (III.8); el
polígon va transformar la parcel·la destinada a equipament a sòl residencial, a canvi d’incrementar
considerablement la superfície de la zona verda.

Situació urbanística actual de la zona
El planejament actual preveu el polígon d’actuació amb l’objectiu de canvi d’ús dels terrenys que fins aleshores
estaven qualificats d’equipament.
El polígon té com a finalitat l’ordenació de la zona i el canvi d’ús de bona part de la parcel·la. El resultat és
l’obtenció d’una parcel·la edificable, qualificada com a 9.3.Edificació aïllada unifamiliar d’intensitat 3; la cessió
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de la resta de terrenys situats a l’est de la parcel·la edificable, qualificats com a espai lliure públic; i la cessió del
10 % de l’aprofitament.
El PA 2.05 deixa dins la zona de parcel·la edificable una estació transformadora quan aquesta s’hauria de
qualificar d’espai destinat a aquest servei com a Espais de protecció i servitud (3.3). Alhora, gairebé la meitat
de la parcel·la queda afectada per la línia de servitud de carreteres. Si a aquests dos fets s’hi afegeix que la
parcel·la edificable està situada a la zona amb més pendent del polígon, el resultat final és una parcel·la
gravada de manera molt considerable i amb una estació transformadora en el seu interior.

Estructura de la propietat
L’estructura de la propietat del sòl objecte de modificació puntual del POUM, és la següent:
Finca

Propietari

1

M. Mercè Soler Serrallonga

Superfície (m2)
s/cadastre – s/nota registral
1.508 m2 / 10.726,46 m2

Es tracta d’una única propietària. Se n’adjunta la Nota simple del registre de la propietat.
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1.3 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Definició i objecte de la modificació
La present modificació consisteix principalment en corregir la qualificació de la zona on se situa l’estació
transformadora i alhora redefinir la ubicació actual de la parcel·la edificable resultant per tal de minorar les
afectacions actuals i fer més viable qualsevol actuació futura que s’hi vulgui desenvolupar.

Justificació de la conveniència de la modificació
Segons el PA 2.05 del Planejament actual, la parcel·la edificable resultant de la modificació queda gravada
per unes afectacions que compliquen de manera important la seva viabilitat.
L’existència d’una estació transformadora elèctrica en la parcel·la edificable, l’afectació de la carretera N260a, i alhora el pendent del terreny fan el sector inviable.

1. Estació transformadora
Tot i que el PA no preveu cap zona d’equipament per instal·lacions tècniques, el polígon inclou dins del seu
àmbit una estació transformadora. Aquest element fa que la zona d’ocupació de la parcel·la edificable
resultant s’hagi d’allunyar de l’estació transformadora, considerada com a separacions entre edificis i per
tant respectar els 6 metres entre edificacions que defineix la zona 9.3.

Transformador al Carrer Fontalba

2. Afectació de la carretera N-260a
La parcel·la edificable està afectada longitudinalment per una servitud de carreteres. Gairebé la meitat de
la parcel·la es converteix en no edificable. Concretament l’afectació fa retirar la zona d’ocupació de la
parcel·la 14 metres des de l’eix de la carretera.
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Vista carretera N-260a

3. Pendent del terreny
El fet de situar la parcel·la a la zona amb més pendent del polígon (14 m. de desnivell) fa que, segons
l’article 147 del POUM s’hagi de minorar l’ocupació en 1/3.
Alhora l’adaptació a la topografia és dificultosa en aquest punt amb més desnivell. Les altres finques que
ressegueixen la carretera disposen d’un mur per salvar el desnivell, en el planejament vigent aquests murs
segons l’article 152 del POUM no es permeten, ja que no es poden executar murs superiors a 1,60m i per
tant serà necessari executar murs formant terrasses.
Això suposa molta superfície a la parcel·la ocupada per terrasses i impossibilita la viabilitat d’aquesta en la
ubicació plantejada pel planejament existent.

Murs finques a continuació carretera N-260a

Murs finques a continuació carretera N-260a
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Marc legal d’aplicació
Els instruments legislatius que determinen els requeriments del tràmit urbanístic i del contingut de les
modificacions puntuals són:
1.
2.
3.

Llei 3/2012, de 12 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme (LUC), aprovat pel DL
1/2010, de 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 que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.

La modificació proposada compleix els objectius que fixa la normativa.

Ordenació i solució adoptada
Per tal corregir la qualificació de la zona on està ubicada l’estació transformadora i a l’hora, fer més viable
qualsevol actuació que es pugui dur a terme a la parcel·la edificable, la modificació puntual que es proposa
planteja les actuacions següents:
1.

Modificar la zonificació de l’estació transformadora i qualificar-la com a Infraestructures dels serveis
urbanístics i ambientals 5.2 Instal·lacions d’electricitat enlloc de 9.3. Edificació aïllada unifamiliar
d’intensitat 3.

2.

Traslladar la part de la parcel·la edificable per sobre de la línia d’afectació de carreteres, per tal la
parcel·la no quedi afectada per aquesta. Així doncs, la separació a fons de parcel·la (5m) coincideix
amb la línia d’afectació.

3.

No es canviarà la superfície de sòl públic _ Espais lliures per contra es reduiran els paràmetres actuals
d’edificabilitat, sòl privat.

4.

Conseqüentment s’augmentarà el sòl públic, amb perjudici del sòl privat, i es mantindrà la densitat
d’habitatges i la cessió d’aprofitament.

La present modificació manté la quantitat percentual i superfícies dels espais lliures i zones verdes previstos al
POUM i conserva la seva funcionalitat amb les mateixes característiques ajustant-se, per tant, a allò que
estableix l’art. 98 del TRLU, tal com es justifica més endavant.
La present modificació no comporta cap dels supòsits que estableix l’art. 99 de la Refosa del DL 1/2010
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012.

Estudi Tècnic de Construcció / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 ‐ Sant Joan Abadesses / T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat

Proposta de normativa
El polígon d’actuació urbanística PA 2.05 La Granja, objecte d’aquesta modificació, disposarà de les
condicions fixades en la fitxa següent:
PA 2.05 La Granja

Nom:
La Granja
Extensió:
2.517 m2
Objectius:
El pla preveia el canvi d’ús d’una part dels terrenys qualificats en el Pla general de 1984 com a equipament,
situats entre el carrer Fontalba i la carretera de Vallfogona, en la Modificació puntual Núm. 21 del POUM es
modifica la qualificació del transformador i s’adapta la parcel·la a les afeccions de carreteres. El polígon té per
finalitat la cessió de la resta de terrenys situats a l’est de la parcel·la edificable resultant, qualificats com a espai
lliure públic, i la cessió del 10% de l’aprofitament.
Quadre de característiques:

m2/m2

Edificabilitat
Residencial:
Altres:

Sostre màxim

0.0965 m2/m2

237 m2

0.0965 m m

237 m2

2/

2

--%

Sòl Privat:

26.86 %
%

--Superfície

676 m2
Superfície

73.14 %

1841 m2

Espais Lliures:

71.91 %

1810 m2

Vialitat:

---

Int. Tècniques i serveis:

1.23 %

Sòl Públic:

Cessió d’aprofitament:

31 m2

%

Sostre

10 % sobre 237

24 m2

Habitatge / ha

Densitat Habitatges:

---

3.973 Habit / ha

Nº d’habitatges

1 Hab
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Condicions d’edificació i usos:
Les que corresponen segons la qualificació urbanística
Altres condicions d’ordenació i urbanització:
Els costos d’urbanització de la zona verda aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Sistema d’actuació:
Reparcel·lació. Compensació bàsica.

Comparatiu dels paràmetres urbanístics dels POUM i de la MPOUM

PLANEJAMENT VIGENT

PROPOSTA

COMPARACIÓ

248 m

2

237 m

-11 m2

248 m2

211 m2

-11 m2

---

---

---

Sòl Privat:

707 m2

676 m2

-31 m2

Sòl Públic:

1810 m2

1841 m2

+31 m2

1810 m

1810 m

Edificabilitat
Residencial:
Altres:

Espais Lliures:

2

2

Vialitat:

---

Int. Tècniques i serveis:

---

2

0 m2

---

---

2

31 m

+31 m2

Cessió d’aprofitament:

25 m2

25 m2

0 m2

Densitat Habitatges:

1 Hab

1 Hab

---

Marc Grifell Vera
Arquitecte

Ripoll, a 27 novembre de 2017
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2.

ANNEXES
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Nota simple registral
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Información Registral expedida por:
ALVARO CAMPO SAMPAYO
Registrador de la Propiedad de
C/ PROGRES, Nº 40
- RIPOLL (GIRONA)
Teléfono: 972715085
Fax: 972715722
Correo electrónico: @registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:
MARIA MERCEDES SOLER SERRALLONGA
con DNI/CIF: 36612503E

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:H80CN
(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta certificación)

Pág. 1 de 5
C.S.V.: 21702228CB0670C5

Su referencia:
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NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y CARGAS

Fecha de emisión: VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
_______________________________________________________________________________
DATOS REGISTRALES de la Finca
1710 de RIPOLL
Tomo: 1706 Libro: 251 Folio: 195 Inscripción: 3
_______________________________________________________________________________
DESCRIPCION DE LA FINCA
IDUFIR: 17022000153814
RUSTICA . Terreno en término de Ripoll con cabida reducida a 10726'46 metros
cuadrados, después de varias segregaciones practicadas. Antes de dichas
segregaciones constaban los siguientes lindes: Norte , camino particular y
camino público; Sur, parte segregada y terrenos de Macrina Codina, antes Jaime
Bofill, Este, carretera Ripoll-Coll Coubet, torrente Andrés Arimany y parte
segregada; y Oeste Juan Folcrá terrenos del Barrio Vista Alegre y porción
segregada.
_______________________________________________________________________________
TITULARES ACTUALES
Nombre............ : Doña MARIA MERCEDES SOLER SERRALLONGA
NIF/CIF........... : N.I.F. 36.612.503-E
Título ............: AFECCION FISCAL
Naturaleza Derecho : Pleno dominio
Carácter ..........: privativo
Participación .....: pleno dominio
Fecha del Título ..: 05/06/2014
Autoridad .........: Don Antonio Alfonso Rosselló Mestre
Sede Autoridad ....: Barcelona
Inscripción .......: 3ª de fecha 10/09/2014
_______________________________________________________________________________
GRAVADA con las siguientes cargas:
Afección
Afección durante el plazo de cinco años a contar des del día 10/09/2014, al
pago de las liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, según resulta al margen de la inscripción 3ª.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente
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el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la
fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, antes de la apertura del
diario.
MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas
físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (B.O.E.
27/02/1998).
ADVERTENCIAS
1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17
de diciembre, se hace constar que: la equivalencia de Euros de las
cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la
precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo
oficial de conversión, que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, y carece de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos solo se
acredita en perjuicio de tercero por certificación del Registro (Articulo
225 de la Ley Hipotecaria)
3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente
información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la
consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando
la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E.
17/02/98)
4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art.332 y 354-a del
Reglamento Hipotecario.
5. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal queda informado de que:
a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el
modelo de solicitud, los datos personales expresados en el presente
documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los
ficheros basados en dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del
Registro,
se
reconoce
a
los
interesados
los
derechos
de
acceso,
rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica
citada, que podrán ejercitar dirigiendo un escrito a la dirección del
Registro.

########## FIN DE LA NOTA INFORMATIVA ##########
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______________________________________________________________________
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIPOLL a
día veintinueve de Septiembre del año dos mil diecisiete.

(*) C.S.V. : 21702228CB0670C5
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por
medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el
acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b
del RD 1671/09)
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Fitxa cadastral
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Suelo sin edif.

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

RIPOLL [GIRONA]

CL FONTALBA

SITUACIÓN

1.508

AÑO CONSTRUCCIÓN

Suelo sin edificar

--

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

PARCELA CATASTRAL

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO PRINCIPAL

17500 RIPOLL [GIRONA]

CL FONTALBA Suelo

LOCALIZACIÓN

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

4019304DG3741N0001BB

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

434,150

434,200

E: 1/800

434,200 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Viernes , 7 de Julio de 2017

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

4,671,750

4,671,800

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

3.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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MODIFICACIÓ PUNTUAL

1.

Ajuntament de Ripoll

SITUACIÓ

Ref. 1768

DEL POUM DE RIPOLL PA 2.05 LA GRANJA
Crta. d'Olot - C. Fontalba de Ripoll

Octubre de 2017

Marc Grifell. Arquitecte

Escala: 1/se - A3
Pujada Sant Antoni, s/n.
17860 - Sant Joan Abadesses
T. 972 72 23 27
etc@estuditecnic.cat
www.estuditecnic.cat

737,54

PA.
2.05

737,66
738,16

733,70

3.2
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