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1. ANTECEDENTS
El municipi de Ripoll s’ha caracteritzat històricament per el desenvolupament
d’activitats industrials, implantades a les ribes dels rius Ter i Freser, com a motors de
tallers i fargues situades al nucli urbà, i posteriorment com a extenses fàbriques i
colònies situades fora de la trama, però estretament vinculades tant a la ma d’obra
directa dels habitants, com a la petita industria subsidiària de que es servien. Aquest
model és vigent fins a finals del segle XX, i ha determinat una ordenació característica
del sòl ocupat per activitat industrial.
Al voltant de les principals implantacions d’activitats tèxtils i siderúrgiques, es van
configurar polígons o agrupacions d’edificacions, agrupats en molts casos amb
parcel·lacions de petita i mitjana dimensió, que varen continuar desenvolupant activitat
industrial sense permetre noves ordenacions i dotacions més adequades a nous
models d’assentaments i producció.
Els darrers vint anys el primer PGOUM va desenvolupar nou sòl industrial per
permetre la ocupació per a noves naus industrials destinades a l’activitat industrial
però també a noves activitats econòmiques. Aquestes ordenacions varen configurar
els nous polígons industrials, ja dotats d’urbanitzacions adequades, però sempre amb
una parcel·lació de petita dimensió, característica d’estructures de naus entre
mitgeres, pensada per a una activitat creixent de petites empreses i tallers, en molts
casos més pròximes als serveis.
Bàsicament la totalitat del sòl industrial actual de Ripoll va quedar qualificat amb
l’anterior planejament PGOUM de l’any 1984 i les seves modificacions, durant el
període de creixement econòmic del anys 80 i 90.
L’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll (en endavant POUM)
l’any 2008, va reconèixer el sòl industrial consolidat existent tant en les estructures al
voltant de les empreses tradicionals i de les colònies industrials històriques, així com
dels polígons industrials ja urbanitzats. Però no va preveure nou sòl per a ús industrial,
més enllà dels polígons d’actuació que es trobaven en desenvolupament.
En detriment del nou sòl per a activitats econòmiques, l’única nova programació de sòl
industrial son terrenys poc adequats per aquest ús, condicionats per emplaçaments
amb accessos inapropiats, o supeditats a càrregues complementaries d’urbanització
que posen en entredit la seva promoció.
A partir d’aquesta situació, i a iniciativa del Municipi, s’ha promogut diversos ajustos de
la normativa del POUM, tant per a la millora dels usos en el conjunt de les zones
industrials, com per a la reordenació de sectors concrets, com per a la proposta
d’ordenació de nou sòl industrial:
.- Modificació puntual núm. 6 del POUM de Ripoll.
(Aprovat definitivament 02/02/2012)
“Modificació dels articles 248,253, i 266 (condicions d’ús) de les normes urbanístiques
del POUM, per a la incorporació de nous usos en les zones industrials”.
.- Modificació puntual núm. 7 del POUM de Ripoll.
(Aprovat definitivament 04/02/10/12)
“Disposició transitòria per al reconeixement d’usos i edificacions industrials existents”.
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.- Modificació puntual núm. 14 del POUM de Ripoll.
(Aprovat definitivament 15/07/2015)
“Transitorietat per a l’adaptació del POUM al Pla Director de les Colònies del Ter i del
Freser (PDUCTF)”.
.- Modificació puntual núm. 18 del POUM de Ripoll.
(Aprovat definitivament 19/12/2017)
“Modificació dels articles 248,253, 258 i 266 (condicions d’ús) de les normes
urbanístiques del POUM, per a l’ampliació de l’ús comercial al detall vinculat a
l’activitat principal a les zones industrials”.
.- Modificació puntual núm. 11 del POUM de Ripoll.
(En tramitació).
“Delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 “Carretera de Les Llosses”

2. OBJECTE
L’objecte de la iniciativa municipal a través del present document és la modificació del
POUM de Ripoll, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió de 9 d’abril de 2008 (publicat en el DOGC núm. 5181 del 25 de juliol
de 2008), als efectes de classificar con a sòl no urbanitzable els terrenys actualment
classificats com a sòl urbà no consolidat, ordenats pel Polígon d’actuació urbanística
PAU 2.08 “El Roig”, situat al nord de l’àmbit del conjunt de l’antiga colònia industrial.
Els condicionants actuals d’aquest àmbit, tant a nivell de manca d’infraestructures
d’accés, com d’afectació hidràulica, com d’impacte en l’entorn protegit, el fan
plenament inviable respecte dels principis generals de l’actuació urbanística i contraris
a tot desenvolupament sostenible.
La voluntat municipal de concentrar els usos industrials en àmbits específics, amb
garanties de millor gestió urbanística i ambiental, justifiquen la desclassificació
d’aquests terrenys concrets, i dels usos i aprofitaments previstos.

3. INICIATIVA
De conformitat amb l’Art. 76.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovada per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, (en endavant TRLUC) la formulació i per tant
també, la modificació de les figures de planejament urbanístic general, correspon als
ajuntaments.
En conseqüència, la present iniciativa de modificació puntual és de l’Ajuntament de
Ripoll, que estima d’interès general la proposta en aquest sentit formulada.
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.
La present Modificació puntual del POUM de Ripoll és redactada per Ferriol Hereu
Fina, arquitecte col·legiat 28330-4, amb la col·laboració dels Serveis Tècnics
Municipals de l’Ajuntament de Ripoll.
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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4. MARC NORMATIU
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que
ve donat 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).
. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (RPLU).
. Llei 16/2015, dl 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls d’activitat
econòmica.
. Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament en
datat 14 de setembre de 2010, i publicat al DOGC núm. 5735 de 15 d’octubre de 2010.
. Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM de Ripoll aprovat definitivament per la
CTU en data 25/07/2008, i publicat al DOGC núm. 5181 de 25 de juliol de 2008
(POUM).

5. SITUACIÓ I ÀMBIT
L’àmbit del PAU 2.08 “El Roig” es correspon amb els terreny situats al sud del nucli
urbà, en una falca de terres delimitada entre la via del tren, a l’est i el canal de El Roig,
a l’oest, seguint la corba que fa el riu Ter al pas per l’antiga colònia tèxtil. Els terrenys
tenen forma triangular degut a l’escanyament que es produeix en sentit nord entre la
via del tren i el canal. La part més ample del terreny limita al sud amb la finca propietat
de la colònia en la zona d’accés des de la carretera C-17 pel pont que creua el riu.
Presenta una topografia planera i actualment la major part de la superfície és
destinada a conreus. Cap dels seus límits es troba tancat i el conjunt no disposa de
cap dotació de serveis urbanístics ni d’urbanització. A la zona d’accés parts dels
terrenys son usats com a aparcament i zona de maniobra de l’activitat industrial de la
colònia.
Segons consta al registre del cadastre, els terrenys tenen referència núm.
3694703DG3639S0001FJ, amb una superfície de 13.213m2, i consten a nom d’una
única propietat: LICO LEASING, SA. CIF. A28167799.
La present modificació respon a la des classificació del sòl urbanitzable. En
conseqüència no son d’aplicació les determinacions de l’Art. 99.1 del TRLUC que
imposa la identificació de tots els propietaris o titulars de drets reals durant els cinc
anys anteriors al inici del procediment de modificació.
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7. PLA DIRECTOR PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (en endavant PTPCG) ordena el
territori de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès,
el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva que integren l’àmbit funcional de planificació
delimitat pel Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de
març, modificada per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt
Pirineu i Aran com àrea funcional de planificació.
Per aquest àmbit el PTCG estableix determinacions que han de ser respectades i
desenvolupades per les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les
d’infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció del
patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic.
Pel que fa als l’àmbit del Ripollès, l’Àmbit del sistema urbà de Ripoll, el PTCG assigna
per al municipi de Ripoll, una estratègia de desenvolupament urbanístic qualitatiu i
amb reforçament nodal per al nucli urbà.
La finca de 13.213m2 de l’àmbit de sòl urbà no consolidat del PA 2.08 “El Roig” es
classificada com a sòl urbà pel PTPCG, de forma similar que el sòl industrial
consolidat de la colònia industrial de Santa Maria. Altrament aquests terrenys es
troben allunyats i desvinculats del nucli urbà,i totalment envoltats d’un entorn
classificat com a sòl de protecció especial.
El PTPCG a l’Art. 2.6 del PTCG,defineix el sòl de protecció especial:
Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la
localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una
xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i
vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori. Que tenen diferents caràcters i
funcions.

8. PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DEL TER I DEL
FRESER
El Pla especial d’infraestructures hidràuliques dels rius Ter i Freser (en endavant
PEIH), al terme municipal de Ripoll, va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
Girona en data 22 de juliol de 2014 (DOGC 05/08/2014).
El Pla especial s’emmarca dins el previst als articles 67, 68 i 69del TRLUC i les
determinacions del POUM per tal de definir les obres i actuacions per la millora
hidràulica del Ter i el Freser necessàries per tal d’evitar o disminuir l’efecte de les
inundacions extraordinàries establertes segons els criteris de càlcul de l'Agència
Catalana de l'Aigua, sobre el medi urbà.
Pel que fa a l’àmbit del PA 2.08 “El Roig”, el PEIH preveu unes mesures hidràuliques
directament vinculades al condicionament i protecció enfront el risc d’inundació de la
parcel·la industrial, amb el terraplenat i formació d’una escullera de contenció. De
forma indirecta l’àmbit del PA 2.08, i del conjunt de l’actual colònia industrial es veuen
vinculats a la substitució del pont de la Colònia santa Maria, tant a efectes de protecció
hidràulica com per a l’accés i ús industrial.
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El PEIH descriu i fa una valoració per a cada una de les actuacions:
Actuació Núm. 1– Substitució del pont de la Colònia de Santa Maria.
Actualment, el pont permet l’accés a les edificacions de la Colònia de Santa Maria
(marge esquerre riu Ter) des de la carretera C-17 (marge dret riu Ter). Es proposa la
substitució de l’estructura actual (estructura de quatre trams en arc) per un nou pont
amb característiques diferents (2 trams), d'uns 70,00 m de longitud total i elevant la
cota de rasant actual, amb el conseqüent augment del gàlib lliure sota l’estructura fins
als 9,00 m aproximadament (cota inferior del tauler 660,30).
La rasant de la nova estructura està condicionada per l’actual rasant de la carretera C17 que discorre per terrenys del marge dret i que permet l’accés al pont.
Actuació núm. 1 : Substitució del pont de la Colònia de Santa Maria
-

Enderroc estructura existent
Construcció pont nou
TOTAL

85.400,00 €
1.621.600,00 €
1.707.000,00 €

Actuació Núm. 2 – Protecció front inundació directa del sector PA-2.08 “El Roig”.
L’àmbit del sector de sòl urbà PA-2.08 “El Roig” es troba situat en terrenys del marge
esquerre del riu Ter, entre el canal del Roig i la via del ferrocarril, just aigua amunt de
l’estructura del pont d’accés a la Colònia de Santa Maria. Aquests terrenys presenten
un risc d’inundació per avingudes de 500 anys de període de retorn del riu Ter i es
preveu la protecció del sector mitjançant l'elevació de la cota d'urbanització respecte el
terreny natural per sobre la cota de làmina d’aigua Q500. L'elevació dels terrenys seria
variable d’entre 2,30 i 1,20 m i s'hauria de realitzar de manera que des de la via del
ferrocarril es dirigissin al canal del Roig amb pendent de l’ordre de l’1,00%.
Al llarg del límit entre la zona edificable i el canal (aproximadament 150,00 m de
longitud), es proposa la protecció del replè de terres enfront d’avingudes
extraordinàries del riu, mitjançant un mantell de pedra d’escullera revegetat per
millorar la seva integració ambiental amb l’entorn.
Actuació núm. 2 : Protecció front inundació directa del sector PA-2.08 "El Roig"
-

Terraplenat àmbit edificable
Protecció límit sector
TOTAL

50.000,00 €
35.400,00 €
85.400,00 €
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Actuació 1

Actuació 2
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 24
DES CLASSIFICACIÓ DEL PAU 2.08 “El Roig”
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1. FACTORS JUSTIFICATIUS
D’acord amb la justificació de la modificació de les figures de planejament que
determina l’Art. 97 del TRLUC, l’interès general en la present modificació puntual del
POUM de Ripoll per a la classificació com a sòl no urbanitzable de l’àmbit de sòl
urbanitzable no consolidat delimitat pel PAU 2.08 “El Roig”, rau en diferents aspectes.
En primer lloc l’interès de desclassificació d’aquest sòl industrial, s’emmarca en un
conjunt d’actuacions i processos urbanístics que es venen desenvolupant des de
l’Ajuntament, per tal d’impulsar l’activitat industrial del municipi i la comarca.
Actuacions tant de millora i simplificació de la normativa que regula les zones
industrials previstes pel POUM, com de reordenació i concentració d’aquest tipus de
sòl en àmbits en que garanteixin els condicionants òptims per al seu desenvolupament
i integració en l’entorn, i donin resposta a necessitats reals per a noves activitats
industrials.
En aquest sentit actualment s’han aprovat i s’estan tramitant les diverses
modificacions puntuals del POUM, referides a la memòria informativa.
En segon lloc es valora la conveniència de desprogramar un àmbit previst per a ús
industrial, que és condicionat per un seguit de factors que el fan desaconsellable per
l’entorn en que s’emplaça i posen en qüestió el seu desenvolupament:
. El PAU 2.08 “El Roig” s’emplaça en un entorn proper a la riba esquerra del riu Ter, a
tocar de la colònia industrial de Santa Maria, que és completament descontextualitzat
del sòl urbà, a 2 kilòmetres del límit del nucli urbà, i vinculat a l’antiga colònia tèxtil,
actualment pràcticament en desús, i supeditada a un planejament de millora urbana de
difícil formulació i execució, que implica substitució del pont d’accés, conservació
d’elements patrimonials, limitació d’activitat industrial... i que en definitiva limita a curt i
mig termini el seu aprofitament per a nova activitat industrial.
. Els entorns i límits del PAU 2.08 i de la colònia industrial son classificat com a sòl de
protecció especial pel PTPCG, i catalogats pel POUM com a béns d’interès natural per
mitjà de diferents paratges naturals, espais d’interès natural i paisatgístic.
Evitar la urbanització i construcció en aquest enclavament representa un equilibri en el
territori i allibera espais oberts en una àrea que per la seva situació té una funció
important de corredor biològic, i en la que paisatgísticament s’emmarca el patrimoni de
la colònia de Santa Maria.
. Donat que l’àmbit del PAU 2.08 “El Roig” s’emplaça en uns terrenys de la terrassa de
la ribera esquerra del Ter, aquests presenten un risc d’inundació per avingudes de 500
anys de període de retorn del riu. El PEIH condiciona el desenvolupament del sector
amb la seva protecció hidràulica, mitjançant l’elevació de la cota dels terrenys
edificables i la construcció d’una escullera de contenció. Indirectament l’àmbit també
es troba subjecte a la actuació, igualment contemplada del PEIH, de substitució del
pont de la colònia de Santa Maria, per tal de garantir una cota més elevada que
l’actual i una major llum de pas d’aigua.
Ambdues actuacions son valorades econòmicament pel PEIH amb unes importants
càrregues hidràuliques sobre el PAU 2.08.
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. El traçat del ferrocarril al nord oest i el canal hidràulic de El Roig a l’est, fa que la
parcel·la industrial prevista adquireixi una forma triangular i resti encaixada entre les
servituds de les dues infraestructures i condicionada tècnicament a l’hora de la seva
futura urbanització i edificació. L’únic accés a la parcel·la és l’extrem sud on hi ha
prevista la adequació d’un ampli espai d’aparcament i la connexió amb el pont que
creua el riu.
Al marge de la seva afectació hidrològica, el pont té una amplada de dimensions
reduïdes, es troba en mal estat de conservació i per la seva antiguitat no existeixen
plenes garanties pel que fa a les sobrecàrregues de determinats vehicles industrials.

2. JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA I AMBIENTAL
L’àmbit del PAU 2.08 delimitat pel POUM vigent, ordena uns terrenys situats al nord
de la colònia industrial de Santa Maria, que ja varen ser classificats com a sòl urbà pel
Pla General d’Ordenació Urbana de Ripoll, aprovat definitivament en data 22 de febrer
de 1984. Aquests terrenys pertanyien a la mateixa propietat de la colònia Santa Maria,
però mai varen ser urbanitzats, i han estat sempre destinats a ús agrícola.
La present modificació puntual del POUM es proposa sense que en els terrenys
inclosos en l’àmbit del PA 2.08 s’hagi endegat cap iniciativa en ordre a la gestió
urbanística contemplada prevista, per tal de poder assolir l’aprofitament urbanístic
necessari i per a poder afrontar les cessions de terrenys públics previstes.
El desenvolupament urbanístic es previst de forma desvinculada del nucli urbà de
Ripoll i de la resta de sòl d’ús industrial, i amb un funcionament supeditat a la prèvia
redacció i gestió de la millora urbana de la colònia industrial de Santa Maria, tal i com
estableix el Pla Director de les Colònies Industrials.
L’agenda i avaluació econòmica del POUM als efectes de la programació temporal de
les actuacions relatives al desenvolupament del sòl edificable i d’execució de sistemes
generals, estableix dues etapes de tres anys. La primera etapa s’estén durant tres
anys a partir de la vigència del pla; i la segona, durant els tres anys immediatament
posteriors. La previsió d’execució del PAU 2.08 “El Roig” era prevista per a la primera
etapa.
Considerant la vigència del POUM des del 25 de juliol de 2008, un cop exhaurida
aquesta previsió, i donats els antecedents exposats, no s’estima que es que es pugui
desenvolupar la gestió urbanística d’aquest àmbit a mig termini.
Des de la perspectiva ambiental els terrenys inclosos pel POUM en aquest sector PAU
2.08 limiten amb sòl no urbanitzable en la seva pràctica totalitat. Els terrenys de
l’emplaçament conformen un àmbit territorial vinculat amb les àrees de l’hàbitat de
ribera del riu Ter i amb els espais d’interès natural i paisatgístic que l’envolten.
L’adopció de les mesures hidràuliques que el PEIH contempla per al PAU 2.08,
representa un costos condicionament previ dels terrenys, amb una alteració
substancial de la imatge de l’entorn. Altrament també cal atendre a la modificació del
TRLUC Art. 9.2, definida per la Llei 5/2017, pel que fa a les limitacions d’ús del sòl en
zones de risc d’inundació quan d’acord amb la legislació sectorial, puguin produir
danys a les persones o béns.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL.
DESCLASSIFICACIÓ DEL PAU 2.08 “El Roig”

ABRIL 2018
- 16 –

Des de la perspectiva de les dues alternatives pel que fa a la classificació dels
terrenys referits, cal valorar-les de la següent forma:
Alternativa 1: Manteniment del règim de sòl urbà no consolidat.
El desenvolupament urbanístics dels terrenys ordenats segons el PAU 2.08 “El Roig”,
amb destí a un sòl per a ús industrial, contradiu els objectius d’impuls de l’activitat
industrial al municipi mitjançant la reordenació i concentració en sols amb millors
condicions d’emplaçament i amb garanties de desenvolupament.
La impossibilitat de programació en el temps d’aquesta actuació, i la necessitat
d’execució d’importants infraestructures de comunicació i protecció hidràulica, fan
desestimable el seu caràcter de sòl urbà.
Alternativa 2: Classificació dels terrenys com a sòl no urbanitzable.
La classificació dels terrenys com a sòl no urbanitzable, al marge d’impedir un
creixement urbà desvinculat de les necessitats actuals de sòl industrial del municipi,
permetrà, com fins a dia d’avui, la preservació dels valors naturals i del paisatge de
l’entorn, sense cap tipus d’afectació en l’espai de ribera.

3. EFECTES DE LA DESCLASSIFICACIÓ
El POUM preveu la programació de nou sòl amb per a ús industrial, ordenat segons
sectors de sòl urbanitzable delimitat i sòl urbà no consolidat.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
Nº

Situació

6

Rocafiguera

Suma

Extensió
m2

Sòl públic
m2

Sòl Industrial.
m2

20.800

13.728

7.072

20.800

13.728

7.072

Extensió
m2

Sòl públic
m2

Sòl Industrial.
m2

POLIGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Nº

Situació

2.08

El Roig

13.118

6.629

6.489

4.02

Can Noguera

19.218

2.572

16.646

4.03

Soler i Palau

12.514

2.816

9.698

5.01

Arimany

8.721

3.173

5.548

5.02

Casals

12.484

2.925

9.559

5.03

Barricona

40.409

17.120

23.289

Suma

106.464

35.235

71.229

Total sòl

127.264

Públic 48.963

Industrial 78.301
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La des classificació de terrenys que es proposa, correspon al PAU 2.08 “El Roig” que
representa una minva de sòl programat com a industrial del 8,29%.
Per la seva banda, la des classificació significaria una disminució de les cessions
potencials en favor del municipi del 13,64% en concepte de sistema d’espais lliures i
sistema de comunicacions.
La pèrdua patrimonial per l’administració municipal pel que fa al 10% de l’aprofitament
urbanístic seria de 422m2 de sostre d’ús industrial. Per tant sense pèrdua per al
patrimoni municipal d’habitatge.
La present proposta de des classificació s’emmarca dins de les actuacions que ha
emprés el municipi a efectes de millorar de les condicions del sòl, amb objecte de
potenciar l’activitat industrial i donar resposta a les necessitats per a l’establiment de
noves activitats industrials.
Amb el mateix objectiu actualment s’està tramitant una proposta de programació de
nou sòl industrial amb la delimitació d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat, SUD-7
“Carretera de Les Llosses”, en uns terrenys de característiques molt més avantatjoses
a efectes de comunicació i integració a l’entorn. Es preveu una classificació de
50.967,00m2 de sòl, dels quals 15.000,00 m2 son per a ús industrial i 35.967,00 m2
amb destí a sistemes públics.

4. REQUERIMENTS
4.1 Tramitació administrativa
D’acord amb l’Art. 96 del TRLUC la modificació d eles 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. Sol·licitant-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 sol·licitar informes als següents organismes:
.Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona. Departament de Territori i Sostenibilitat.
.Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona. Serveis Territorials a
Girona. Departament de Territori i Sostenibilitat.
.Agència Catalana de l’Aigua. Demarcació Territorial de Girona. Departament de
Territori i Sostenibilitat.
.Serveis Territorials a Girona. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
.Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
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.
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4.3 Avaluació econòmica i financera
La modificació va en el sentit de des classificar sòl, i per tant, parlar d’avaluació
econòmica de rendibilitat de l’operació no té sentit. De fet, el que està en dubte és la
rendibilitat de l’operació en cas de voler desenvolupar el PAU 2.08 “El Roig” en les
condicions definides pel POUM vigent.
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 reparcel·lació, ni en cap projecte d’urbanització.
És per això que no procedeix l’elaboració d’una agenda d’execució, donat que la
modificació no requereix cap tipus de desenvolupament.
La proposta de des classificació del PAU 2.08 “El Roig” representa una modificació
del règim urbanístic d’aquest sòl. En aquest sentit tal i com preveu l’Art. 73.2 del
TRLUC caldrà acordar la suspensió de la gestió urbanística d’aquest àmbit a partir de
l’aprovació inicial de la proposta de modificació.
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.
A més cal tenir present que el desenvolupament de l’àmbit de PAU 2.08 “El Roig”
comporta, indirectament tant pel que fa a la protecció hidràulica com per a
l’accessibilitat, l’enderroc i substitució del pont d’accés sobre el Ter.
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 noi està subjecte al
tràmit d’avaluació ambiental.
4.7 Memòria social
La proposta de Modificació del POUM no afecta als objectius generals que té
programats l’Ajuntament de Ripoll.
4.8 Suspensió de llicències
De conformitat amb l’Art. 73 del TRLUC, la modificació del règim urbanístic de la
proposta, comporta la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i de reparcel·lació de
terrenys, així com la instal·lació o ampliació d’activitats i usos concrets.
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Art. 1 Objecte de la modificació puntual del POUM de Ripoll
La modificació puntual del POUM de Ripoll té per finalitat la des classificació dels
terrenys inclosos a l’àmbit de sòl urbà no consolidat delimitat pel PAU 2.08 “El Roig”,
amb una extensió de 13.118,00m2, per ser classificat com a sòl no urbanitzable.
Art. 2 Règim urbanístic del sòl que es des classifica
Els terrenys objecte de la present modificació del POUM queden classificats com a sòl
no urbanitzable, essent d’aplicació el règim que resulta del Títol Vll REGULACIÓ DEL
SÒL NO URBANITZABLE, de les Normes urbanístiques del POUM de Ripoll,
publicades al DOGC núm. 5181 de 25 de juliol de 2008.
Art. 3 Actuacions de desenvolupament en sòl no urbanitzable
Qualsevol actuació que es vulgui dur a terme als terrenys objecte de la present
modificació puntual estarà supeditada a les previsions del TRLUC pel que fa al règim
d’ús del sòl no urbanitzable, així com a la normativa sectorial que regula l’ús del sòl no
urbanitzable i en concret els espais de conreu i pastura, qualificats pel POUM de
Ripoll.
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PLÀNOLS
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 24
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. Situació i emplaçament. PTPCG.
. Sòl urbà i urbanitzable. Sòl no urbanitzable. PAU 2.08. Fitxa cadastral.
. Mesures hidràuliques i accessos.
. Sèrie 8. Núm. 8.7. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable
. Sèrie 9. Núm. 8.4 Classificació i qualificació del sòl no urbanitzable.
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