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1. ANTECEDENTS
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística de Ripoll (POUM) va ser aprovat definitivament per la CTU en
data 25/07/2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008.
La primera part de la documentació que integra el POUM va ser redactada per a poder formular els
criteris, objectius i solucions generals de planejament. Entre altres el Volum l ESTUDI DEL MÈDI
NATURAL I ESTUDI SOCIOECONÒMIC, i el Volum lV CRITÈRIS OBJECTIUS I SOLUCIONS
GENERALS DEL PLANEJAMENT.
L’Estudi Socioeconòmic del Volum l “Comprèn un anàlisis de la demografia del mercat laboral, de
l’estructura empresarial, dels indicadors de l’activitat, dels sectors de l’economia, així com també un
anàlisis de les oportunitats i febleses que presenta el conjunt de la ciutat en relació als reptes de
futur”.
El document del Volum Vl. “Comprèn els Criteris i Objectius de caràcter general, i específics que
afecten l’estructura general i orgànica del territori, la classificació i la qualificació del sòl, i les solucions
generals del planejament”.
A partir d’aquests dos estudis previs, conjuntament amb el procés de participació ciutadana, es remet
a la segona part de la documentació del POUM, en concret al Volum V Memòria del POUM, on s’hi
recullen i quantifiquen les necessitats del municipi, i es tradueixen en proposta d’ordenació
urbanística.
Segons aquests estudis, tot i els alts i baixos de l’economia, i els clars indicis de canvis en l’estructura
social i l’envelliment de la població, durant el període d’estudi, entre 1984 i 2005, el municipi de Ripoll
no va deixar de presentar globalment un balanç positiu de creixement.
En aquest sentit les consideracions alhora de redactar el nou POUM i preveure el creixement futur del
municipi l’any 2007, presentaven un marcat optimisme, reflectit en part de les conclusions:
. S’han ampliat els nivells d’interrelació amb els municipis veïns amb augment de la importància com a
pol comarcal i la situació dins les comarques de Girona, com un dels territoris amb major creixement
econòmic els darrers anys.
. Es valora el manteniment d’una important activitat industrial, així com un notable increment del sector
serveis, destacant la importància i centralitat del comerç, i el paper creixent del turisme.
. Es fa evident una nova estructura de la societat amb unitats familiars diverses, amb un cert
alentiment de la pèrdua del població. El creixement de la construcció d’habitatges fa preveure un
augment de famílies i un procés de cert rejoveniment de la població.
Fruit d’aquesta valoració amb expectatives de creixement i rejoveniment de la població, així com
augment representatiu de capitalitat comarcal, els criteris del POUM, entre altres, detecten com a
deficiències una manca d’equipaments culturals i esportius. Aquesta mancança és recollida a la
memòria del POUM i traduïda a l’ordenació del planejament urbanístic mitjançant una important
previsió i reserva de sòl amb qualificació de sistema d’equipaments comunitaris.
Tretze anys després dels estudis per a la formulació definitiva del POUM, (2005-2018), diferents
paràmetres i objectius que varen ser claus a l’hora d’establir les directrius per a l’ordenació del
planejament, no han seguit les tendències previstes.
Algunes de les fortaleses/oportunitats del municipi que presentava l’anàlisi DAFO de l’Estudi
Socioeconòmic s’han vist posades en crisis, i moltes de les deficiències/amenaces que detectava, no
han pogut ser ni podran ser abordades ni resoltes.
La planificació, previsió i incorporació del sistema d’equipaments comunitaris, a la vigent ordenació
urbanística del POUM, representa actualment una de les disfuncions més significatives alhora de
gestionar i planificar el creixement i les necessitats de l’ urbanisme present i futur de Ripoll.
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2. OBJECTE
L’objecte d’aquesta modificació puntual és la de reubicar una part del sistema d’equipaments
comunitaris previstos pel planejament urbanístic vigent al sòl urbà, en nous emplaçaments, per tal de
permetre i optimitzar una millor localització amb major flexibilitat d’usos i servei per als ciutadans.
Paral·lelament s’evita fer front a les importants indemnitzacions per a l’adquisició d’alguns aquests
sòls qualificats, i l’existència de les edificacions consolidades que els ocupen, donada la seva
titularitat privada.
Una part d’aquests àmbits qualificats pel planejament com a sistemes urbanístics ja son de titularitat
privada i es troben subjectes a expropiació. Mentre que els nous emplaçaments per a equipaments
comunitaris es preveuen en sòl de titularitat municipal, lliures d’edificació, amb capacitat d’admetre
aquests usos i amb l’aprofitament urbanístic equivalent per a compensar el sòl i les edificacions que
ocupen els solars privats.
L’altra part dels àmbits qualificats d’equipaments comunitaris son de titularitat municipal i la seva
reubicació respon únicament a la necessitat de garantir un millor servei i dotació a zones del municipi
que en son deficitàries o que en milloren la seva funcionalitat i utilitat. Els sòls previstos per
requalificar son igualment de titularitat pública, lliures d’edificació, i garanteixen i milloren els usos per
als nous equipaments previstos.

3. INICIATIVA
La present Modificació puntual és d’iniciativa municipal i és redactada pels Serveis Tècnics Municipals
de l’Ajuntament de Ripoll. D’acord amb l’establert a l’article 78 del TRLUC, en concordança amb
l’ordenació de l’edificació prevista pel vigent POUM, i per interès de modificar l’emplaçament de la
reserva de sòl destinat a sistema d’equipaments comunitaris.

4. MARC JURÍDIC
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).
. Llei 16/2015, dl 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administarció de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls d’activitat econòmica.
. 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).

5. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ
D’acord amb els Arts. 94.5 del TRLUC i 118 del RLUC, les modificacions dels plans urbanístics han
d’estar integrades per la documentació adequada a la seva finalitat, contingut i abast. Aquests
preceptes s’han de posar en relació amb els Arts. 96 Modificació de les figures de planejament
urbanístic, i Art. 97 Justificació de la modificació de les figures de planejament urbanístic del TRLUC i
concordants del RLUC, que regulen les modificacions de les figures d’ordenació urbanística municipal.
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Sobre aquesta base normativa la present Modificació puntual està integrada per la següent
documentació:
- Memòria Informativa
- Memòria Justificativa
- Normativa Urbanística
- Plànols
La modificació del planejament té per objecte la reordenació puntual de diferents àmbits per a
ressituar els usos dels equipaments inicialment definits pel planejament, equipaments culturals,
socials, religiosos i administratius (4.4).
Als nous emplaçaments de sòl requalificat es proposa, de forma genèrica, la qualificació d’Equipament
comunitari (4). En aquests àmbits es contempla la possibilitat d’admetre altre tipus d’equipaments
comunitaris, previstos a la normativa del POUM, en funció de les noves necessitats i requeriments de
la població, com ara:
Equipament sanitari i assistencial (4.3)
Equipaments culturals, socials, religiosos i administratius (4.4).
Protecció i seguretat públiques (4.5)
Serveis públics (4.7)
Habitatges dotacionals (4.8)
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.
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.
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. 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:
. Departament de Cultura
. Departament de Territori i Sostenibilitat. Habitatge
Agenda d’execució
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 requalificació de diferents àmbits del sòl urbà 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.
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Avaluació econòmica.
La modificació va en el sentit de requalificar parts de zones i sistemes del sòl urbà consolidat, en la
que es compensen globalment els aprofitaments urbanístic públics i privats de cada àmbit de nova
qualificació. Per tant, parlar d’avaluació econòmica de rendibilitat de l’operació no té sentit.
De fet, el que està en dubte és la rendibilitat i la capacitat econòmica de l’Administració local de fer
front a l’obligació per a obtenir aquests sòls i immobles mitjançant expropiació urbanística, en cas de
mantenir les qualificacions actuals previstes pel POUM.
Informe ambiental
En referència a la prescripció de l’Article 118 del TRLUC, respecte a la informació ambiental de la
modificació, l’objecte de l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en la reordenació
de part del sòl qualificat de Sistema d’equipaments comunitaris, no altera al que en el seu dia
s’hagués pogut elaborar, ja que no es tracta d’uns cavis que incideixen en un nou model de
creixement.
Per tan, la identificació dels requeriments ambientals significatius, en el què s’inclouen la descripció
dels aspectes i elements ambientals rellevants del sector, la descripció dels objectius i les altres
mesures de protecció ambiental previstes per aquesta modificació puntual, no son objecte de cap
canvi ni alteració.
Informe de mobilitat
En referència a la prescripció de l’Article 118 del TRLUC, respecte a l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada. No es creu que sigui necessària la redacció d’un estudi, donat que la incidència sobre la
variació o increment potencial de desplaçaments provocat per la nova ubicació del sistema
d’Equipaments comunitaris, i el reconeixement dels usos en l’edificació existent, no ha d’afectar la
capacitat del sistema de comunicacions actual.
La previsió de places d’aparcament es considera suficient i compatible amb l’actual dotació tant
d’aparcament privat com d’aparcament públic existent en els usos consolidats que es conserven,
alhora que caldrà contemplar-ne de nous per a la dotació dels futurs equipaments.
Memòria social
A la memòria justificativa d’aquesta modificació puntual, es plantegen els objectius generals que té
programat l’Ajuntament de Ripoll envers les actuals necessitats, tant pel que fa a equipaments
comunitaris, el seu correcte emplaçament i la oportunitat i dotació imprescindible, en funció de les
necessitats present i futures de la població, i en relació a l’òptima gestió de l’urbanisme i les finances
municipals.
6. SITUACIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
La present modificació puntual abasta 5 àmbits de sòl urbà consolidat dins del nucli urbà de Ripoll, en
que el vigent planejament urbanístic hi contempla una reserva de sòl per a edificació destinada a
Sistema d’equipaments comunitaris. Tres d’aquests àmbits es concreten sobre sòl de titularitat
privada, previstos com a equipaments culturals, i els altres dos en sòl de titularitat municipal previstos
com a equipaments per a serveis públics.
La Memòria del POUM detalla aquests tipus d’equipaments.
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(POUM Volum V Memòria. 6.1.4 EQUIPAMENTS I DOTACIONS PÚBLIQUES)
EQUIPAMENTS CULTURALS:
Es proposa fer les previsions de terrenys o edificacions necessàries per acabar d’enfortir els dos pols
on es concentren els equipaments culturals a nivell municipal dins el nucli històric de la Vila:

El pol del Monestir-Sant Pere-Can Budallés.
Per tal de donar cabuda a les dependències necessàries per al desenvolupament de les activitats i
serveis d’aquest pol que és necessari ampliar, es qualifica com a equipament cultural o administratiu
les finques que confronten amb la plaça de l’Abat Arnulf pel seu costat oest.

Pol del Monestir-Sant Pere-Can Budallés.
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Entorn del Teatre Comtal
Atenent als criteris i solucions de planejament aprovats per l’ajuntament, es preveu la destinació a
equipament cultural el terrenys ocupats per Teatre Comtal, i les finques que permeten la seva
ampliació i accés des de la carretera de Ribes de Freser:
Per poder continuar desenvolupant en el futur les funcions d’equipament públic destinat a les diferents
manifestacions i espectacles de les arts escèniques i audiovisuals és imprescindible resoldre
problemes d’accés, de seguretat, tecnològics i d’aforament: cal preveure accessos pel carrer
carretera de Ribes, que és l’únic carrer a proximitat que permet l’estacionament dels camions de
transport del material escenogràfic, accedir a l’escenari; facilitar l’entrada i sortida dels usuaris des
d’aquest carrer; dotar a l’equipament de pública concurrència de les sortides d’emergència
obligatòries; i proporcionar una nova façana al teatre, que es correspondria amb la que aquest POUM
cataloga pel costat de la carretera de Ribes.

Entorn del Teatre Comtal
El pol de les biblioteques vella i nova, i la Farga.
Aquest pol es preveu per a la ubicació d’equipaments culturals necessaris per a la pròpia població de
Ripoll, i al seu servei: biblioteca, sales d’exposicions, sales d’actes per a
reunions o trobades de petit format; escoles de música, dansa, arts plàstiques, etc. Atès l’existència
dels locals i instal·lacions de l’antiga farga, aquest pol compta també amb un nucli d’interès
d’arqueologia industrial vinculat al projecte museístic.
El pla preveu la reordenació del conjunt d’equipaments d’aquest pol, al voltant d’un nou espai públic, o
plaça, formada per l’ampliació del carrer de les Vinyes, amb la incorporació dels terrenys lliures situats
al sud, i compresos dins el polígon d’actuació (PA. 1.14) La Farga Palau; i amb l’obertura d’aquest
plaça al Freser.

Pol de les biblioteques vella i nova, i la Farga.
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(POUM Volum V Memòria. 6.1.4 EQUIPAMENTS I DOTACIONS PÚBLIQUES)
ALTRES SERVEIS PÚBLICS DE L’ADMINISTRACIÓ:
Terrenys destinats a la instal·lació de serveis, usos o activitats de l’administració pública altres que els
de les seus de les pròpies administracions on l’ús principal és el d’oficines.
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Escola taller
Antigues naus industrials del sector d’Estamariu que varen ser condicionades com a oficines i tallers
per al desenvolupament de l’escola-taller de formació i oficis municipal. El POUM reconeix un
equipament existent previ a la seva aprovació, sense concretar les característiques dels usos que
acull, ni l’adequació de l’emplaçament dins la trama urbana.

La Barricona
Solar provinent del Pla parcial del polígon industrial de La Barricona, destinat a d’equipament públic.
Aquest solar va ser redefinit mitjançant la Modificació puntual del POUM núm. 2, (DOGC. 11/08/2010)
que en va preveure el seu actual emplaçament a l’extrem nord del polígon i límit amb el sòl no
urbanitzable.
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7. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
ÀMBITS DE SÒL PRIVAT A REQUALIFICAR
Els 3 solars situats al nucli històric, qualificats d’equipaments culturals, socials, religiosos, i
administratius (4.4) son de titularitat privada.
Pol del Monestir-Sant Pere-Can Budallés

1. Carrer Berenguer el Vell núm. 4
Sistema d’equipaments comunitaris (4)
Sup. Solar a requalificar (100%): 176,00m2
Parcel.la construïda sense divisió horitzontal. (PB, P1a, P2a)
Titular: Agustín Camps Prat.
2. Carrer Berenguer el Vell núm. 6
Sistema d’equipaments comunitaris (4)
Sup. Solar a requalificar (48,5%): 220,70m2
Parcel.la construïda sense divisió horitzontal. (PB, P1a, P2a)
Titular: Ribes Disset Associats, SL
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Entorn del Teatre Comtal

1. Carretera de Ribes núm. 26
Sistema d’equipaments comunitaris (4)
Sup. Solar a requalificar (100%): 257,45m2
Parcel.la construïda parcialment sense divisió horitzontal. (PB, P1a)
Titular: Juan Antonio Folcra Mitjà
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El pol de les biblioteques vella i nova, i la Farga.

1. Carrer de les Vinyes núm. 2
Sistema d’equipaments comunitaris (4)
Sup. Solar a requalificar (25,5%): 554,15m2
Parcel.la construïda sense divisió horitzontal. (Pb, P1a, P2a)
Titular: Salesianos Inspectoria de Nuestra Señora de la Merced
2. Carrer del Prat núm. 16
Sistema d’equipaments comunitaris (4)
Sup. Solar a requalificar (61%): 436,85m2
Parcel.la construïda sense divisió horitzontal. (PB, P1a, P2a)
Titular: José Palau Mallol
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ÀMBITS DE SÒL MUNICIPAL A REQUALIFICAR
Els 2 solars situats als polígons industrials d’Estamariu i La Barricona, qualificats d’equipaments per a
serveis públics (4.7), son de titularitat municipal.
A continuació es relacionen les titularitats de les parts de sòl i immobles qualificats d’equipaments
comunitaris (4), afectats per la proposta de modificació .

Escola taller

1. Carretera de Sant Joan s/n
Sistema d’equipaments comunitaris (4)
Sup. Solar a requalificar (100%): 1.098,30m2
Parcel.la construïda sense divisió horitzontal. (PB, Altell)
Titular: Ajuntament de Ripoll
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La Barricona

1. Polígon i industrial La Barricona. Ctra. E Ripoll a Sant Joan de les Abadesses. Km. 26
Sistema d’equipaments comunitaris (4)
Sup. Solar a requalificar (100%): 2.593,00m2
Parcel.la sense edificar.
Titular: Ajuntament de Ripoll

MODIFICACIÓ PUNTUAL 25 DEL POUM DE RIPOLL.
REUBICACIÓ DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS

NOVEMBRE 2018
- 15

ÀMBITS DE DESTÍ DE SÒL MUNICIPAL REQUALIFICATS
Els 2 àmbits en que es preveu la reubicació del sistema d’equipaments comunitaris , son solars lliures
d’edificació i solars amb edificació catalogada subjecte a rehabilitació, de titularitat municipal,
qualificats de zona residencial (6) i zona d’activitats econòmiques (17) respectivament.
Sector Els Valls

1. Àmbit PAU 1.16 Els Valls
Zona de nucli històric (6)
Sup. Solar qualificat (53,2%): 684,00m2
Parcel.la no edificada. (PB, P1a. P2a, P3a)
Titular: Ajuntament de Ripoll
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Sector El Pla

1. Parcel.la núm. 3 Reparcel·lació El Pla
Zona d’activitats econòmiques (17)
Sup. Solar a requalificar (100%): 2.070,25m2
Parcel.la edificada. (P. Semisot. i PB)
Titular: Ajuntament de Ripoll
2. Parcel·la núm. 4. Reparcel·lació El Pla
Zona d’activitats econòmiques (17)
Sup. Solar a requalificar (100%): 1.192,95m2
Parcel.la edificada. (PB, P1a)
Titular: Ajuntament de Ripoll
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8. 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 intervé sobre parts del sòl qualificades de Sistema urbanístic
d’equipaments comunitaris.
La Normativa del POUM en defineix la tipologia i en regula les condicions d’edificació al CAPITOL 5.
EQUIPAMENTS COMUNITARIS del TÍTOL lll SISTEMES URBANÍSTICS.
L’Art. 67 Titularitat i afectació del sòl i subsòl. Al punt 2 estableix que la mutació de destí dels sistemes
requerirà la revisió o modificació del POUM, d’acord amb allò que preveuen aquestes Normes.
El conjunt del sòl actualment qualificat d’equipaments, així com el de nou destí, es recull gràficament a
la documentació adjunta a aqueta modificació (plànols d’ordenació corresponents al volum Vl. Sèrie 8
Qualificació del sòl urbà i urbanitzable del POUM de Ripoll).
La modificació proposada correspon a una requalificació amb la corresponent compensació
d’edificabilitat entre el sòl d’origen i el de destí, que no implica un augment del sostre ni la disminució
de la previsió de superfície dels sistemes urbanístics d’equipament comunitaris de titularitat pública.
Donat que no hi ha augment del sòl residencial ni cap altre sòl d’ús privat, la modificació proposada no
computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais lliures i
equipaments que estableix l’Art. 100 del TRLUC, (tal i com determina l’Art. 118.2 del Reglament de la
Llei d’Urbanisme).
Es manté la Normativa urbanística vigent per al conjunt dels solars afectats per la modificació, tant pel
que fa al Sistema d’equipaments comunitaris (4), com a les Zones del nucli històric (6), Zones
d’eixample (7), Zones per a usos industrials (13 i 14) i Zona per a activitats econòmiques amb
volumetria específica (17).
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1. JUSTIFICACIÓ
La realitat socioeconòmica dels darrers 10 anys al conjunt del país s’ha vist tergiversada notablement
per la forta crisis estructural que ha afectat tant a les previsions de creixement econòmic, la creació
d’activitat tant industrial com de serveis, i el conseqüent estancament de la població activa.
A nivell de comarca tot i la millora de certes infraestructures no s’ha garantit un desplegament del
potencial previst, i la concentració de població i dotació d’habitatges i equipaments previstos no s’ha
materialitzat.
Pel que fa a la dotació d’Equipaments culturals, socials, religiosos i administratius (4.4), durant el
període inicial de vigència del POUM es va finalitzar la construcció i posada en funcionament de
certes actuacions ja programades a l’anterior etapa, com ara el centre cívic al barri de la carretera de
Barcelona, les oficines administratives del Fortí de l’Estrella, el Museu etnològic, l’espai cívic de La
Lira. Des de la vigència del POUM s’han pogut afrontar millores puntuals i de reforma i ordenació de
nous equipaments culturals, com ara l’adequació del Casal de Joves, la reforma de l’església de Sant
Pere com a espai cultural, i la millora d’accés, nous serveis i camerinos del teatre Comtal.
Al marge d’aquestes actuacions ja consolidades, una part important de sòl qualificat per a nous
equipaments comunitaris culturals pel POUM, resta en idèntica situació de previsió i reserva, des del
moment de la seva aprovació definitiva, sense que fins al moment se n’hagi pogut preveure el seu
desenvolupament, o aquest hagi estat necessari.
És especialment significativa la reserva de sòl per a equipaments dins del nucli històric, amb la
previsió de creació de dos eixos culturals que es formalitzen a manera de reforma urbana del casc
antic, amb clara voluntat de revitalització d’edificacions i equipaments ja existents i d’esponjament. De
manera semblant es contempla la previsió per a l’ampliació del conjunt del teatre Comtal.
La qualificació d’aquests espais per a equipaments culturals amb destí a titularitat pública, en el
moment d’aprovació del POUM es va considerar justificada, tot i que la reserva es va preveure en
solars de titularitat privada i en molts casos ocupats amb edificació consolidada i us eminentment
residencial.
L’obligatorietat d’afrontar els costos d’expropiació d’aquest sòl, juntament amb la dificultat afegida de
reformar i adequar l’edificació existent per als nous usos previstos, fa del tot inviable abordar unes
operacions de reforma a gran escala dins del nucli històric, en que la manca de necessitat de nous
equipaments culturals en aquests punts, ja posen d’entrada en entredit.
A efectes de disminuir la forta càrrega econòmica que representa per al municipi fer front a l’alienació
d’aquests sòls i construccions, i per tal de poder preveure usos d’equipaments alteratius en nous
emplaçaments més escaients per a noves necessitats. Es proposa la reubicació dels aprofitaments
urbanístics del sòl de titularitat privada, en emplaçaments de titularitat municipal, aptes per a acollir
nous equipaments comunitaris. Aquests nous emplaçaments, al Sector de Els Valls, actualment
qualificat de Zona de nucli històric (6), i al Sector de El Pla, qualificat de Zona d’activitats
econòmiques (17), es requalifiquen com a equipaments comunitaris (4), alhora que es retorna la
qualificació dels usos que actualment es desenvolupen en les edificacions existents als solars
d’origen.
Pel que fa a la previsió de Sistema d’equipaments públics (4.7) el POUM reconeix i qualifica àmbits en
els quals ja hi ha implantades activitats afins a aquests usos, tant de titularitat pública com privada.
Dos d’aquests àmbits, presenten característiques tant d’ús com d’emplaçament que plantegen la
necessitat de reubicar-los per tal d’optimitzar-ne l’ús i de fer-los funcionalment factibles com a
equipaments públics municipals.
Un d’ells es correspon amb una part de l’edificació d’uns antics tallers industrials del polígon
d’Estamariu, que varen ser rehabilitats per a ús d’Escola Taller. L’altre és una parcel.la lliure
d’edificació provinent de l’aprofitament mig resultant del pla parcial del polígon industrial de La
Barricona.
MODIFICACIÓ PUNTUAL 25 DEL POUM DE RIPOLL.
REUBICACIÓ DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS

NOVEMBRE 2018
- 20

Donat el mal estat de conservació de l’edifici de l’Escola Taller, i donat que el seu emplaçament és
excessivament allunyat del nucli urbà per la funció que desenvolupa, es considera necessària la
reubicació d’aquest equipament a un nou emplaçament, en una zona més cèntrica i ben comunicada,
que permeti la renovació d’aquest servei i de les seves instal·lacions. Es preveu alliberar l’actual solar
del polígon industrial d’Estamariu com a solar per a ús industrial, en concordança amb l’ús i les
activitats que es desenvolupen al seu entorn.
Pel que fa a la reserva de sòl per a equipament de serveis públics del polígon de La Barricona, situat
a l’extrem nord est del sòl urbà, es valora la seva reubicació en una zona més propera al centre urbà,
a efectes d’optimitzar el seu ús i millorar la dotació d’aquest tipus d’equipament en un dels barris més
poblats del municipi. El solar a requalificat es preveu ser qualificat com a zona industrial, en continuïtat
amb els usos del conjunt del sòl del polígon de La Barricona.
Els sòl que cal requalificar com a Sistema d’equipaments comunitaris, és previst en parcel·les de sòl
urbà de recent consolidació de titularitat municipal, qualificades actualment com a Zona d’activitats
econòmiques (17), al Sector de El Pla.

2. EQUIPAMENTS EXISTENTS I PREVISIÓ
ÀMBITS DE SÒL MUNICIPAL A REQUALIFICAR
Pol del Monestir-Sant Pere-Can Budallés.
Amb la posada en marxa del Museu Etnogràfic de Can Budallés i la recent rehabilitació de la nau
principal de l’església de Sant Pere com a espai per a activitats culturals, s’ha assolit la consolidació
d’un conjunt d’equipaments culturals al voltant del Monestir de Santa Maria de ripoll. El propi Monestir
juntament amb el Museu centren el pol principal d’atracció turística, i el nou espai de l’església de
Sant Pere garanteix amb les necessitats d’un ampli espai per activitats culturals al centre de la vila.
No es considera necessària la nova qualificació d’equipament comunitari (4.4.a) de la totalitat del sòl
de l’illa edificada situada a l’oest de la plaça Abat Arnulfs. Part d’aquesta illa és plenament
consolidada amb dos edificis d’habitatges plurifamiliars ocupats i amb activitats a la planta baixa, que
configuren front de façana tant a la plaça Abat Arnulf com al carrer Berenguer el Vell.
Sí que es considera necessàri mantenir com a reserva d’equipament la part posterior de l’illa, que és
lliure d’edificació i amb suficient dimensió per acollir futures necessitats d’equipaments per a
complementar el pol del Monestir-Sant Pere-Can Budallés.
Al marge de la qualificació com a equipament comunitari, la part de volumetria edificada d’aquesta illa
es troba en situació de fora d’ordenació degut a l’afectació del sistema de comunicacions, Vialitat
(2.1.1).
L’afectació que al POUM vigent es justifica com a regularització de l’amplada de secció de vial, manca
de sentit donat que la circulació d’aquest tram es dona des del centre cap a l’exterior, de la plaça del
Monestir cap a la carretera de Ribes. La voluntat de pacificació del trànsit rodat al nucli històric és del
tot contradictòria amb l’increment de secció d’aquest vial, per bé que pot ser adequada en planta
baixa per a ús de vianants en forma de porxada sota de l’edificació.
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Es proposa la requalificació de la franja edificada amb front a la plaça Abat Arnuls i el carrer
Berenguer el Vell, com a Zona de nucli històric (6). Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la
Vila (6.1), per tal de reconèixer les actuals edificacions i els usos que s’hi desenvolupen, i per tal de
mantenir la volumetria i configuració del teixit urbà històricament consolidat en aquest punt del casc
antic.
Per tal de millorar la circulació exclusivament de vianants, es contempla una cessió en planta baixa
sota l’ocupació de l’edificació, corresponent amb l’afectació prevista pel planejament, a manera de
porxada oberta al vial.
Es manté com a reserva d’equipament comunitari (4.4.a) la part posterior de l’illa, per a acollir futures
necessitats d’equipaments per a complementar el pol del Monestir-Sant Pere-Can Budallés.
Es computa la totalitat de l’aprofitament urbanístic d’aquest sòl a requalificar, per tal de compensar la
seva edificabilitat amb l’edificabilitat admesa en el nou emplaçament previst al Sector de Els Valls.
qualificat com a zona d’ús residencial. Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la vila (6.1).
Terrenys annexes Teatre Comtal
El teatre i cinema Comtal és un equipament cultural de primer ordre per a la població de Ripoll, amb
més de cent anys de funcionament, que actualment continua donant serveis tant a les programacions
culturals com a activitats dels centres d’ensenyament i associacions de Ripoll.
L’emplaçament del teatre Comtal manté i reforça la idea de pol cultural juntament amb el museu
etnogràfic, l’espai de l’església de Sant Pere i el conjunt del Monestir.
Un cop finalitzades les obres de millora d’accés, nous serveis i camerinos del teatre Comtal, aquest
equipament històric veu completades les seves necessitats en quant a previsió d’un nou accés des de
la carretera de Ribes, i en quant a la millora dels espais complementaris per al seu òptim
funcionament, camerinos, serveis, vestidors i espai d’assaig. L’ampliació i millora s’ha dut a terme en
una part de la planta baixa de l’edifici de la Casa Folcrà, inclòs al Catàleg de Béns Protegits
A efectes de futures ampliacions del teatre es reserva la totalitat dels espais en planta baixa com a
sistema d’equipaments comunitaris (4.4.a), amb la necessitat de preservar la volumetria i les façanes
a la carretera de Ribes, tal i com preveu el Catàleg de béns Protegits del POUM (E3.45 Casa Folcrà).
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Es proposa la requalificació de l’aprofitament de les plantes superiors no catalogades com a Zones
d’eixample (7). Zona d’eixample urbà en illa oberta (7.1), a efectes de reconèixer els actuals usos i la
seva consolidació per a ús residencial, ja que no es considera necessari a efectes de noves
ampliacions de l’equipament del teatre Comtal
Es computa la totalitat de l’aprofitament urbanístic d’aquesta part de sòl a requalificar, per tal de ser
compensada amb l’edificabilitat admesa en el nou emplaçament previst al Sector de Els Valls,
qualificat com a zona d’ús residencial. Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la vila (6.1).
Pol de les biblioteques vella i nova, i la Farga.
Amb la inauguració de la biblioteca comarcal Lambert Mata, i la rehabilitació de l’edifici de l’antiga
biblioteca com a Casal de joves, juntament amb el conjunt museístic de l’antiga farga, amb front al
passeig, es consolida aquest altre eix d’equipaments al final del carrer de les Vinyes, amb la nova
plaça 1 d’octubre, que resta emmarcada entre la biblioteca, el casal de joves i amb l’accés frontal a
l’edifici de les escoles Salesianes.
Arrel de l’ambiciós projecte museístic de l’any 2003 comprés entre l’edifici de la Fraga i part de
l’escola Salesiana, el POUM va qualificar aquest conjunt de sòl i edificació consolidada de titularitat
privada com a futur equipament. Per altra part va preveure la consolidació d’una gran plaça i l’obertura
d’un vial a través de l’edifici de l’escola per tal d’enllaçar amb l’altra riba del Freser amb un nou pont.
La qualificació de les plantes superiors de l’edifici plurifamiliar de la Farga Palau i part de les escoles
com a equipament comunitari (4.4.a) representa una quantitat de sostre consolidat a transformar,
mancat de necessitat en aquets punt del nucli urbà, i que és de difícil materialització donada la
catalogació com a BCIL de l’edifici de la Farga Palau (E4.04 Conjunt Palau).
L’afectació pel sistema viari de part de l’edifici de l’escola Salesiana, per a la previsió d’un nou pont,
son urbanísticament prescindibles i difícilment assumibles per l’administració municipal.
Cal mantenir la qualificació d’equipament per conjunt de la planta baixa de l’edifici de la Fraga Palau,
per a l’ampliació del l’actual espai museístic de l’edifici veí de la Farga que conté els dos martinets,
mitjançant els espais catalogats com a jaciment arqueològic, amb restes d’una segona farga encara
no recuperada.
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Es proposa la requalificació de les plantes superiors de l’edifici de la Farga Palau com a Zona de nucli
històric (6). Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la Vila (6.1), per tal de reconèixer l’actual
edificació i el seu ús residencial, així com la protecció de la volumetria i façanes del passeig i de les
basses i el canal, tal i com preveu el Catàleg de béns Protegits del POUM (E4.04 Conjunt Palau).
Es computa la totalitat de l’edificabilitat existent d’aquest sòl a requalificar, per tal de ser compensada
amb l’edificabilitat admesa en el nou emplaçament previst al Sector de Els Valls, qualificat com a
zona d’ús residencial. Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la vila (6.1).
Es manté la qualificació d’equipament comunitari cultural (4.4.a) de la totalitat de la planta baixa de
l’edifici de la Fraga Palau que conté l’espai museístic de la Fraga Catalana i el conjunt d’espais amb
protecció arqueològica, per a la seva futura recuperació i preservació.
Pel que fa als espais lliures posteriors a l’edifici, es manté en part la qualificació d’espais lliures per tal
de poder completar la recuperació de les basses de la Farga Palau i en part l’afectació de sistema
viari, per a poder ampliar l’espai públic d’aquest pol d’equipaments.
Pel que fa a la part de sòl i edificació corresponent a la capella i sala d’actes de l’escola Salesiana,
prevista com a equipament cultural de titularitat pública (4.4.a), es proposa el retorn a la qualificació
com a equipament comunitari escolar (4.1.b) de titularitat privada. Així mateix la part d’edifici de les
escoles afectat per a la previsió d’un nou pont deixa, de ser afectada i es recupera la qualificació com
a equipament comunitari escolar (4.1.b) de titularitat privada.
Es computa la totalitat de l’edificabilitat existent a la part de l’equipament escolar afectada per vialitat i
per equipament públic, per tal de ser compensada amb l’edificabilitat admesa en el nou emplaçament
previst al Sector de El Pla. qualificat de Zona per a activitats econòmiques segons volumetria
específica (17).
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Escola Taller.
Les instal·lacions de l’Escola Taller s’ubiquen en un solar de 1.100,00m2, en un edifici de planta baixa
i planta sota coberta, que es correspon amb l’extrem oest d’un conjunt de naus industrials de l’antiga
fàbrica de Can Badia. Es tracta d’una construcció de parets de pedra, pilars de fosa, i forjats de bigues
metàl·liques i revoltons d’obra. La coberta és bastida amb cavalls i bigues de fusta, i revestida amb
teula àrab. L’antiguitat de la construcció, l’esgotament de l’estructura de la coberta i l’afectació de la
humitat, han conduit a un estat de deteriorament que comporta una rehabilitació integral del conjunt.
Donat els costos que comporta la reforma, i donat que l’emplaçament d’aquest equipament situat a les
afores del nucli urbà i dins d’un conjunt d’activitat industrial, fa que se’n prevegi el seu trasllat a una
zona molt més cèntrica, amb garanties i facilitats per a desenvolupar la seva finalitat social. El nou
emplaçament permet una nova edificació ajustada plenament als usos i necessitats d’aquest tipus
d’equipament.

Es computa la totalitat de l’edificabilitat existent de l’equipament de l’Escola Taller, per tal de ser
compensada amb l’edificabilitat admesa en el nou emplaçament previst al Sector de El Pla, qualificat
de Zona per a activitats econòmiques segons volumetria específica (17).
El solar que actualment ocupa, es previst que recuperi la seva condició de sòl industrial, Zona
d’indústria segons perímetres reguladors (14), amb condicions d’ocupació i edificabilitat iguals que les
edificacions de l’entorn.
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La Barricona.
Laparcel.la situada a l’extrem nord del polígon industrial de La Barricona és resultant de la
reparcel·lació del Pla parcial de La Barricona. Es tracta d’un solar de 2.593,00m2, que limita amb el
sòl no urbanitzable i lliure d’edificació. Aquest sòl és qualificat de sistema d’equipaments comunitaris.
Serveis públics (4.7), i és previst per instal·lacions i construccions per a prestar serveis a les
administracions.
La seva situació a l’extrem nord del nucli urbà i dins de l’àmbit del polígon industrial fa que la previsió
d’equipaments en aquest indret, esdevingui de difícil adequació i condicionada a uns requeriments
molt específics. La manca de concreció per aquest tipus d’equipament, fa considerar la seva
reubicació en un entorn més proper al centre urbà, per tal de preveure una reserva d’equipament
comunitari molt més flexible i òptim per a resoldre necessitats directament relacionades amb les zones
de major concentració de població.

Es computa la totalitat de l’aprofitament previst en l’àmbit del polígon industrial, per tal de ser
compensada amb l’edificabilitat admesa en el nou emplaçament previst al Sector de El Pla, qualificat
de Zona per a activitats econòmiques segons volumetria específica (17).
El solar que actualment ocupa, es previst que recuperi la seva condició de sòl industrial, Zona
d’indústria aïllada d’intensitat 2 (13.2), amb condicions d’ocupació i edificabilitat iguals que les
edificacions de l’entorn.
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3. NOUS EMPLAÇAMENTS PER A EQUIPAMENTS
La reubicació del sòl qualificat d’equipaments es centra en parts dels espais previstos pels 2 eixos
culturals i l’entorn del teatre Comtal, recollits a la memòria del POUM, i es concreta de forma paral·lela
en dos nous àmbits aptes per a ser re qualificats.
Sector de Els Valls
Parcel.la edificable de titularitat municipal de 2.651,00m2 de sostre edificable en sòl urbà consolidat,
destinada a ús dominant residencial (6.1 Zona de nucli històric) provinent del ja desenvolupat PA 1.16
Els Valls, mitjançant sistema d’actuació per expropiació.
Es preveu la requalificació del còmput de l’aprofitament urbanístic de les parts de l’Illa Abat Arnulf i de
l’Illa Teatre Comtal i la finca de la Farga Palau, previst com a ús residencial privat (6.1), amb un
aprofitament de 2.651,00m2, en la totalitat de la parcel.la edificable de Els valls.
Es preveu la qualificació com a Sistema d’equipaments comunitaris (4), per tal de donar resposta
tant a la previsió d’habitatges de protecció pública contemplats pel PAU 1.16, (11 habitatges), així com
als possibles usos a que pugui ser destinat el sistema d’equipaments comunitaris, en funció de les
noves necessitats:
Equipament sanitari i assistencial (4.3)
Equipaments culturals, socials, religiosos i administratius (4.4)
Protecció i seguretat públiques (4.5)
Serveis públics (4.7)
Habitatges dotacionals (4.8)

Sector de Els Valls
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Sector de El Pla
Parcel·les de titularitat municipal equivalents a 5.060,45m2 de sostre edificable en sòl urbà consolidat,
provinent de la reparcel·lació per sistema de compensació bàsica del PMU 3.01 El Pla, qualificada de
Zona per a activitats econòmiques segons volumetria específica (17).
Es preveu la requalificació del còmput de l’aprofitament urbanístic de la part del solar de l’Escola
Salesiana previst com a equipament privat (4.1.b), amb un aprofitament de 1.665,00m2, en una part
de la parcel.la 3 de El Pla, corresponent a l’antiga fàbrica.
Es preveu la requalificació de l’aprofitament dels solars corresponents a l’Escola Taller i del polígon de
La Barricona, com a zones industrials (4.1 i 13.1), amb un aprofitament de 3.395,45m2, en la resta de
la parcel.la 3 de El Pla, corresponent a l’antiga fàbrica, i en la totalitat de la parcel.la 4, lliure
d’edificació.
Es preveu la qualificació com a Sistema d’equipaments comunitaris (4), per tal de donar resposta als
possibles usos a que pugui ser destinat el sistema d’equipaments comunitaris, en funció de les noves
necessitats:
Equipament sanitari i assistencial (4.3)
Equipaments culturals, socials, religiosos i administratius (4.4)
Protecció i seguretat públiques (4.5)
Serveis públics (4.7)
Habitatges dotacionals (4.8)

Sector de El Pla
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4. CÀLCUL D’APROFITAMENTS
A continuació s’estableix el càlcul d’aprofitament de les parts de parcel·les que son objecte de
requalificació, i es comparen amb els aprofitaments contemplats en les parcel·les dels nous
emplaçaments previstos.
La reubicació del sostre d’ús residencial dels tres àmbits proposat, es preveu íntegrament en el sòl del
solar de l’àmbit d’Els Valls. Així doncs, tant els solars d’origen com els de destí, es situen en la Zona
del nucli històric (6), en unes ubicacions de característiques similars i per tant amb idèntic valor de
repercussió alhora de determinar-ne el valor del sòl.
El sostre d’equipament privat (4.1.b), es reubica en un solar del barri de la carretera de Barcelona,
sector de El Pla, que actualment té la qualificació de Zona d’activitats econòmiques en volumetria
específica (17).
La reubicació de l’equipament de l’Escola Taller (4.7) i el nou emplaçament per a l’equipament del
polígon industrial de La Barricona (4.7), també és previst al sector de El Pla, que actualment té la
qualificació de Zona d’activitats econòmiques en volumetria específica (17).
El valor de repercussió com la categoria d’ubicació del sòl destinat a activitats econòmiques (17) és
sobradament assimilable al del sòl destinat a equipaments.
Els nous emplaçaments previstos per a assumir el sostre destinat a equipaments comunitaris, tant al
sector de Els Valls com al de El Pla, son lliures d’edificació, o amb edificis catalogats, i per tant
requeriran de construccions d’obra nova i gran rehabilitació, plenament adaptades als usos previstos i
ajustades a normatives vigents.
ÀMBITS DE SÒL PRIVAT A REQUALIFICAR
Illa Abat Arnulf
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Part de solar resta com a reserva amb qualificació de Sistema d’equipaments comunitaris de
titularitat pública (4). Equipaments culturals, socials, religiosos i administratius (4.4.a).
Les Normes Urbanístiques del POUM en determinen les condicions de l’edificació.
La part de l’edificació de l’illa Abat Arnulfs afectada pel Sistema de comunicacions. Vialitat (2.1.1) es
requalifica com a Zona de nucli històric (6). Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la
Vila (6.6).
Situació
Superfície m2
Edificabilitat

P. Primera
184,10
184,10

P. Segona
184,10
184,10

TOTAL
638,20

El total de l’edificabilitat del Sistema d’equipaments comunitaris que es preveu requalificar és de
184,10m2.
Es preveu la reubicació d’aquest sostre a la parcel.la del sector d’ Els Valls
Part de solar qualificada d’Equipament comunitari es requalifica com a Zona de nucli històric (6).
Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la Vila (6.6).
A nivell de planta baixa es manté l’afectació de la vialitat com a pas cobert per a vianants.
Situació
P. Baixa
Superfície m2
211,60
Edificabilitat m2 211,60

P. Primera
211,60
211,60

P. Segona
211,60
211,60

TOTAL
634,80

El total de l’edificabilitat d’ús residencial que es preveu requalificar és de 1.003,00m2.
Es preveu la reubicació d’aquest sostre a la parcel.la del sector d’ Els Valls.
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Illa Teatre Comtal

Part de solar es correspon amb l’equipament actual del Teatre Comtal que resta amb qualificació de
Sistema d’equipaments comunitaris de titularitat pública (4). Equipaments culturals, socials,
religiosos i administratius (4.4.a). Les Normes Urbanístiques del POUM en determinen les
condicions de l’edificació.
Pel que fa a la part del solar amb façana a la carreta de Ribes, la planta baixa d’aquest immoble resta
com a reserva amb qualificació de Sistema d’equipaments comunitaris de titularitat pública (4).
Equipaments culturals, socials, religiosos i administratius (4.4.a). Es correspon amb la part
d’edificació catalogada i en la que s’hi ha adequat els nous accessos i camerinos.
Les Normes Urbanístiques del POUM en determinen les condicions de l’edificació.
Les plantes superiors del solar amb façana a la carretera de Ribes e solar qualificada d’Equipament
comunitari, es requalifica com a Zones d’eixample (7). Zona d’eixample urbà en illa oberta (7.1).
Situació
P. Primera
Superfície m2 257,45
Edificabilitat
257,45

P. Segona
257,45
257,45

P. Tercera
257,45
257,45

TOTAL
772,35

El total de l’edificabilitat d’ús residencial que es preveu requalificar és de 772,35m2.
Es preveu la reubicació d’aquest sostre a la parcel.la del sector d’ Els Valls.
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Conjunt Farga Palau/Salesians

La planta baixa de l’edifici de la Farga Palau resta com a reserva amb qualificació de Sistema
d’equipaments comunitaris de titularitat pública (4). Equipaments culturals, socials, religiosos i
administratius (4.4.a).
Les plantes superiors de l’edifici de la Farga Palau qualificada d’Equipament comunitari es
requalifiquen com a Zona de nucli històric (6). Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la
Vila (6.6).
Situació
Superfície m2
Edificabilitat

P. Primera
437,83
437,83

P. Segona
437,83
437,83

TOTAL
875,65

El total de l’edificabilitat d’ús residencial que es requalifica és de 875,65m2.
Es preveu la reubicació d’aquest sostre a la parcel.la del sector d’ Els Valls.
La part de l’edifici de l’Escola Salesiana afectada pel Sistema de comunicacions. Vialitat (2.1.1) es
requalifica com a Sistema d’equipaments comunitaris (4) de titularitat privada. Equipament
escolar (4.1.b).
Situació
P. Baixa
Superfície m2 161,50
Edificabilitat
161,50

P. Primera
161,50
161,50

P. Segona
161,50
161,50

TOTAL
484,50

El total de l’edificabilitat del Sistema d’equipaments comunitaris que es preveu requalificar és de
484,50m2.
Es preveu la reubicació d’aquest sostre a la parcel.la del sector d’ El Pla.
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La part de l’edifici de l’Escola Salesiana qualificada d’Equipament comunitari de titularitat pública
(4.1.a), es requalifica com a Sistema d’equipaments comunitaris (4) de titularitat privada.
Equipament escolar (4.1.b).
Situació
P. Primera
Superfície m2 393,50
Edificabilitat
393,50

P. Segona
393,50
393,50

P. Tercera
393,50
393,50

TOTAL
1.180,50

El total de l’edificabilitat del Sistema d’equipaments comunitaris que es preveu requalificar és de
1.180,50m2.
Es preveu la reubicació d’aquest sostre a la parcel.la del sector d’ El Pla.
A continuació es determina l’aprofitament de les parcel·les de titularitat municipal objecte de
requalificació per tal d’absorbir l’edificabilitat provinent de les finques requalificades.
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Escola taller

La totalitat de la planta baixa i la planta sota coberta de l’edifici de l’escola taller qualificada de
Sistema d’equipaments comunitaris de titularitat pública (4.7.a), es requalifica com a Zona d’indústria
amb ordenació específica (14.1)

Situació
Superfície m2
Edificabilitat

P. Primera
885,00
885,00

P. Segona
885,00
885,00

TOTAL
1.710,00

El total de l’edificabilitat del Sistema d’equipaments comunitaris que es preveu requalificar és de
1.710,00m2.
Es preveu la reubicació d’aquest sostre a la parcel.la del sector d’ El Pla.
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Barricona

La totalitat de la parcel.la del polígon industrial de La Barricona qualificada de Sistema d’equipaments
comunitaris de titularitat pública (4.7.a), es requalifica com a Zona d’indústria aïllada d’intensitat 2
(13.2)
Situació
Superfície m2
Edificabilitat

TOTAL
2.593,00
1.685,45

1.685,45

El total de l’edificabilitat del Sistema d’equipaments comunitaris que es preveu requalificar és de
1.710,00m2.
Es preveu la reubicació d’aquest sostre a la parcel.la del sector d’ El Pla.
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ÀMBITS DE SÒL MUNICIPAL A REQUALIFICAR

Sector Els Valls

Solar provinent del desenvolupament del PAU 1.16 Els Valls, actualment qualificat com a Zona de
nucli històric (6). Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la Vila (6.6). L’ús principal és el
residencial.
La totalitat del solar es requalifica com a Sistema d’equipaments comunitaris de titularitat
pública (4).
A nivell de planta baixa es manté l’afectació de la vialitat com a pas cobert per a vianants.
Situació
P. Baixa
Superfície m2
599,00
Edificabilitat m2 599,00

P. Primera
684,00
684,00

P. Segona P. Tercera
684,00
684,00
684,00
684,00

TOTAL
2.651,00

La suma de l’edificabilitat d’ús residencial computada als àmbits de l’illa de la plaça Abat Arnulf, l’illa
del Comtal i la finca de la Farga Palau, és de 2.651,00m2 de sostre edificable.
Es preveu la ubicació de la totalitat d’aquest sostre edificable al solar de titularitat municipal del sector
d’Els Valls, entre el carrer Pirineus i el carrer Trinitat, amb una edificabilitat prevista de 2.651,00m2.
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Sector El Pla 1

Per tal d’absorbir la part del sostre a requalificar com a equipament escolar privat, de l’àmbit del
conjunt Farga Palau/Salesians, es preveu requalificar una part del solar edificable corresponent a la
parcel.la núm.3, provinent de la parcel·lació del PMU 3.01 El Pla, actualment qualificat com a Zona
d’activitats econòmiques en volumetria específica (17).
Aquesta part de parcel.la es correspon amb una edificabilitat de 1.665,00m2 que es requalifica com a
Sistema d’equipaments comunitaris de titularitat pública (4).
Situació
Superfície m2
Edificabilitat m2

P. Baixa
1.110,00
555,00

P. Primera
1.692,10
1.692,10

TOTAL
1.665,00
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Sector El Pla 2 i 3

L’aprofitament urbanístic del solar edificat tant de l’escola taller com l’edificabilitat de la parcel.la
d’equipaments del polígon industrial de La Barricona, amb un total de 3.395,45m2 son previstos en
nou emplaçament dins de l’àmbit de El Pla.
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Es preveu requalificar la part restant de la parcel.la núm.3, i la parcel.la núm. 4, provinents de la
parcel·lació del PMU 3.01 El Pla, actualment qualificat com a Zona d’activitats econòmiques en
volumetria específica (17).
La part de parcel.la núm. 3 es correspon amb una edificabilitat de 1.905.35m2 que es requalifica com
a Sistema d’equipaments comunitaris de titularitat pública (4).
Situació
Superfície m2
Edificabilitat m2

P. Baixa
1.110,00
555,00

P. Primera
1.692,10
1.692,10

TOTAL
1.905,35

La parcel.la núm. 4 es correspon amb una edificabilitat de 1.490.10m2 que es requalifica com a
Sistema d’equipaments comunitaris de titularitat pública (4).
Situació
Superfície m2
Edificabilitat m2

P. Baixa

P. Primera

TOTAL
1.490,10
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5. QUADRE COMPARATIU
QUALIFICACIÓ ACTUAL (Aprofitament urbanístic, m2 de sostre edificable)
Nucli Històric Equip. públic Equip. privat
clau (6)
clau (4)
clau (4)
Abat
Arnulf
Teatre
Comtal
Farga
Palau
Escola
Salesians
Escola
Taller
Polígon
Barricona

Els
Valls
El
Pla

Activitat econòm.
clau (17)

Vialitat
clau (2.1.1)

TOTAL

368,20 (*)

1.003,00

0,00

634,80

0,00

0,00

0,00

772,35

0,00

0,00

0,00

772,35

0,00

875,65

0,00

0,00

0,00

876,65

0,00

1.180,50

0,00

0,00

0,00

1.710,00

0,00

0,00

0,00

1.710,00

0,00

1.685,45

0,00

0,00

0,00

1.685,45

0,00

6.858,75

0,00

0,00

852,70

7.711,45

2.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.651,00

0,00

0,00

0,00

5.060,45

0,00

5.060,45

2.651,00

0,00

0,00

5.060,45

0,00

7.711,45

484,50 (**)

1.665,00

(*) Es considera l’aprofitament en P1a i P2a de la part de sòl afectat pel sistema de comunicacions, Vialitat
(2.1.1), a efectes de ser requalificat.
(**) Es considera l’aprofitament en PB, P1a i P2a de la part de sòl afectat pel sistema de comunicacions, Vialitat
(2.1.1), a efectes de ser requalificat.

NOVA QUALIFICACIÓ (Aprofitament urbanístic, m2 de sostre edificable)
Nucli Històric Equip. públic Equip. privat
clau (6)
clau (4)
clau (4)
Abat
Arnulf
1.003,00
Teatre
Comtal
772,35
Farga
Palau
875,65
Escola
Salesians
0,00
Escola
Taller
0,00
Polígon
Barricona
0,00

Els
Valls
El
Pla

Activitat ecònom.
clau (17)

Indústria
TOTAL
clau (14.1,13.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.201,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1.029,80

0,00

0,00

0,00

0,00

875,65

0,00

1.665,00

0,00

0,00

1.665,00

0,00

0,00

0,00

1.710,00

1.710,00

0,00

0,00

0,00

1.685,45

1.685,45

2.651,00

2.456,30

1.665,00

0,00

3.395,45

7.711,45

0,00

2.651,00

0,00

0,00

0,00

2.651,00

0,00

5.060,45

0,00

0,00

0,00

5.060,45

0,00

7.711,45

0,00

0,00

0,00

7.711,45
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NORMATIVA URBANÍSTICA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 25
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1. NORMATIVA URBANÍSTICA

Es manté la Normativa urbanística del POUM vigent per a la qualificació del conjunt del sol urbà
afectat per la modificació:
Sistema d’equipaments comunitaris (4), CAPITOL 5. EQUIPAMENTS COMUNITARIS del TÍTOL lll
SISTEMES URBANÍSTICS.
Zones del nucli històric (6), CAPÍTOL 2. ZONES. SECCIÓ 1. ZONES DEL NUCLI HISTÒRIC (6) del
TÍTOL V REGLAMENTACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ.
Zones d’eixample (7), CAPÍTOL 2. ZONES. SECCIÓ 2. ZONES D’EIXAMPLE (7) del TÍTOL V
REGLAMENTACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ.
Zones per a usos industrials en edificació aïllada (13) ), CAPÍTOL 2. ZONES. SECCIÓ SETENA.
ZONA PER A USOS INDUSTRIALS EN EDIFICACIÓ AÏLLDA (13) del TÍTOL V REGLAMENTACIÓ
DETALLADA DEL SÒL URBÀ.
Zones per a usos industrials en edificació aïllada (13) ), CAPÍTOL 2. ZONES. SECCIÓ VUITENA.
ZONA INDUSTRIAL SEGONS PERÍMETRES REGULADORS (14) del TÍTOL V REGLAMENTACIÓ
DETALLADA DEL SÒL URBÀ.
Zona per a activitats econòmiques (17), CAPÍTOL 2. ZONES. SECCIÓ ONZENA. ZONA PER A
ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN VOLUMETRIA ESPECÍFICA (17) del TÍTOL V REGLAMENTACIÓ
DETALLADA DEL SÒL URBÀ.
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PLÀNOLS
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 25
REUBICACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS
1. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
El conjunt del sòl actualment qualificat d’equipaments, així com el de nou destí, es recull gràficament a
la documentació adjunta a aqueta modificació (Plànols d’ordenació corresponents al volum Vl. Sèrie 8
Qualificació del sòl urbà i urbanitzable del POUM de Ripoll).
Volum lV del POUM de Ripoll. Plànols d’ordenació.
Sèrie 8. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

1. Qualificació actual
Sèrie 8. (8.2). Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

2. Qualificació actual
Sèrie 8. (8.3). Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

3. Qualificació actual
Sèrie 8. (8.4). Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

4. Qualificació actual
Sèrie 8. (8.5). Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

5. Nova qualificació
Sèrie 8. (8.2). Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

6. Nova qualificació
Sèrie 8. (8.3). Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

7. Nova qualificació
Sèrie 8. (8.4). Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

8. Nova qualificació
Sèrie 8. (8.5). Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.
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