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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 NORMATIVA APLICABLE 

Normativa relativa a l’avaluació ambiental de plans i programes 

Legislació europea 

 Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.  

 Directiva 2003/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, per 
la que s’estableixen mesures per a la participació del públic en l’elaboració de 
determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient i per la que es 
modifiquen, en allò que es refereix a la participació del públic i l’accés a la justícia, les 
Directives 2011/92/CE i 96/61/CE del Consell. 

Legislació estatal 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Llei 9/2018 de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. 

Legislació autonòmica 

 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració 
de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 

Normativa relativa a urbanisme 

Legislació autonòmica 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme 

 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat 
per Decret Legislatiu 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 qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

 

Normativa relativa als espais i fauna protegits 

Legislació europea 

 Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (Directiva Hàbitats). 

 Directiva 2009/147/CEE del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la 
conservació de les aus silvestres (Directiva d’aus).  

Legislació estatal 

 Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
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Legislació autonòmica i local 

 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.  

 Decret 328/1992, de 14 de desembre pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural 
i posteriors modificacions. 

 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

 

Normativa relativa a la protecció del paisatge 

Legislació autonòmica i local 

 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de 
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 
d’impacte i integració paisatgística. 

 

Normativa relativa a la contaminació atmosfèrica 

Legislació autonòmica i local 

 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

 Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

 

Normativa relativa a la contaminació acústica 

Legislació autonòmica i local 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 

Normativa relativa a la contaminació lumínica 

Legislació autonòmica i local 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. 
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Normativa relativa als residus 

Legislació autonòmica i local 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 

Normativa relativa a l’abastament i sanejament de les aigües 

Legislació europea 

 Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000 per 
la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

Legislació estatal 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Aigües 

 Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la 
Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

Legislació autonòmica i local 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües a Catalunya. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 

Normativa relativa a la prevenció d’incendis 

Legislació estatal 

 Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. 

Legislació autonòmica i local 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 

 

  



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 
  

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

 

 

5 

1.2 ANTECEDENTS  

• El planejament marc del municipi de Ripoll és el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Ripoll, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona el 9 d’abril de 2008. El 18 de juny de 2008 es va donar la 
conformitat al Text refós i el document va ser publicat al DOGC número 5181 del 25 
de juliol de 2008. El POUM inclou el Volum VIII Catàleg de béns protegits, que conté 
tant elements del patrimoni arquitectònic com llocs o zones a protegir del patrimoni 
natural.  

El POUM de Ripoll classifica com a sòl no urbanitzable tot l’àmbit del present Pla 
Especial, amb una qualificació predominant d’espai de bosc i muntanya i algunes 
zones d’Espai de conreu i pastura.  

• En data 14 de setembre de 2010 es va aprovar definitivament el Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines (publicació DOGC 5735 de 15 d’octubre de 2010) (en 
endavant PTPCG). 

El PTPCG qualifica de sòl de protecció preventiva la major part de l’àmbit del present 
Pla Especial, excepte el cim del Puig de la Devesa, el qual qualifica de sòl de 
protecció especial. Aquesta categoria de sòl rústic el fa un emplaçament idoni 
destinar-lo a activitats d’interès públic que s’hagin d’implantar en el medi rural, com 
activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i esbarjo, 
contemplades en l’article 47.4.a) a què fa referència el TRLUC com actuacions 
específiques en sòl no urbanitzable. 

• En data 24 de abril de 2015, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va 
adoptar la modificació número 13 del POUM- Revisió del catàleg de béns a protegir 
al terme municipal de Ripoll. Aquesta modificació afecta l’articulat del Catàleg de 
béns protegits, donant peu a la publicació d’un text refós: Article 4.- Criteris de 
protecció comuns, Article 5.- Categories, Article 7.- Nivells de protecció, Article 8.- 
Protecció integral (A), Article 10.- Protecció singular (C), Article 13.- Condicions de 
les actuacions, Article 15.- Usos, i Article 16.- Energies renovables, així com la 
renumeració de diversos articles. 

• En data 25 de setembre de 2018 es va aprovar inicialment la modificació puntual 
número 20 del POUM en l’àmbit del sòl no urbanitzable del municipi, que incloïa la 
revisió del Catàleg de Béns naturals i la regulació de l’ordenació d’espais per a ús 
de càmping. Es va sotmetre a exposició pública i es van recaptar informes 
sectorials1, tots ells favorables. No obstant això, la seva tramitació no va procedir i 
el document no és executiu actualment. 

  

 
1 Informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Patrimoni Cultural, Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Protecció Civil de Girona, Direcció General de Turisme i l’Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental de Girona. 
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• En data juny de 2021 l’Ajuntament de Ripoll va promoure la modificació del POUM 
en relació al Paratge Natural 12, “Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut” 
de 10 ha (en endavant PN12), delimitat i regulat pel Catàleg de patrimoni natural.  
L’Ajuntament de Ripoll va sol·licitar la resolució de manca d’efectes sobre el medi 
ambient de la modificació del POUM en relació al Paratge Natural 12, “Plans de la 
Casa Nova del Roure i de Cal Menut” de 10 ha (Expedient: OTAAGI20210161). 
L‘objectiu principal d’aquesta modificació era ajustar la delimitació del Paratge 
natural número 12 per donar coherència als objectius del propi Catàleg de Béns 
naturals: protegir els espais amb valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva 
delimitació per incloure nous espais amb valors a protegir, excloure els espais que 
no tenen uns valors específics, on es podria dur a terme altres activitats d’interès 
públic, i restaurar els espais de valor que han estat malmesos.  

La proposta de modificació consistia en l’ajust dels límits a la realitat existent, cercant 
elements naturals que justifiquin la seva delimitació (camins, torrents, boscos,...), ja 
que la delimitació tenia un traçat rectilini a gran escala, sense precisar en detall del 
lloc. La modificació excloïa una part del paratge que no complia les condicions que 
apareixen en la definició de Paratge Natural i alhora ampliava la superfície total del 
Paratge Natural 12 per incloure una roureda situada entre el camí d’accés als plans 
de Cal Menut i el càmping Ripollès. 

En data 18 de juny de 2021, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) 
va emetre la resolució sobre la manca d’efectes de la modificació del POUM en 
relació a la nova delimitació Paratge Natural 12 on es concloïa que la modificació no 
comportava efectes apreciables sobre els valors reconeguts del medi ambient. 

En data juliol de 2021 l’Ajuntament de Ripoll va aprovar inicialment la modificació del 
POUM en relació a la nova delimitació Paratge Natural 12 (Paratge Natural dels 
Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut). 

En data 8 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Ripoll va aprovar provisionalment 
la modificació del POUM en relació a la nova delimitació Paratge Natural 12 (Paratge 
Natural dels Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut). 
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1.3 MOTIVACIÓ D’AQUEST DOCUMENT AMBIENTAL 

AdEdMA Consultoria i Serveis, S.L. realitza el present Document Ambiental Estratègic 
en el marc de l’avaluació ambiental estratègica, per tal de sol·licitar l’inici d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada i avaluar les possibles repercussions ambientals 
que es poden derivar de l’aprovació i desenvolupament del Pla Especial Urbanístic 
(PEU) de desenvolupament per a la implantació d’un Bike Park al Puig de la Devesa al 
terme municipal de Ripoll.  

L’avaluació ambiental de plans i programes es regula a Catalunya través de la Llei de 
l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i la Llei autonòmica 6/2009, 
del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, fins que s’adapti a la Llei de 
l’Estat 21/2013. D’altra banda, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, en la seva disposició addicional vuitena 
estableix les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013. 

▪ L’article 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental estableix 
quin és l’àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica: 

Article 6. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica 
1. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i programes, així ́com les 
seves modificacions, que adopti o aprovi una Administració pública i l’elaboració i aprovació́ dels 
quals l’exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord del Consell de Ministres o del Consell 
de Govern d’una comunitat autònoma, quan: 

a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació́ 
de l’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura, aqüicultura, 
pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de recursos hídrics, 
ocupació del domini públic marítimo-terrestre, utilització́ del medi marí, telecomunicacions, 
turisme, ordenació del territori urbà i rural, o de l’ús del sòl; o bé, 

b) Requereixin una avaluació pel fet d’afectar espais Xarxa Natura 2000 en els termes que 
preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

c) Els compresos a l’apartat 2 quan ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en l’informe 
ambiental estratègic d’acord amb els criteris de l’annex V. 

d) Els plans i programes inclosos a l’apartat 2, quan així ho determini l’òrgan ambiental, a 
sol·licitud del promotor. 

 
2. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada: 

a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat anterior. 
b) Els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús, a escala municipal, 

de zones d’extensió reduïda. 
c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes, no 

compleixin els altres requisits esmentats a l’apartat anterior. 
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La disposició addicional vuitena apartat 6 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix les regles 
aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei estatal 21/2013: 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 8:   
Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 
[…] 
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen 
les regles següents: 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització 
de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir 
efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts 
per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, 
o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la 
futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte 
ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 
2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais 
d’interès natural. 
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin 
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho 
determina l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del 
promotor. 

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no 
urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin 
planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic 
general avaluat ambientalment si aquest ho determina. 
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes 
previstos o en la zona d’influència. 
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que 
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes 
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han 
estat avaluats en el planejament urbanístic general: 

Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de 
la lletra a que es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa 
planejament urbanístic general avaluat ambientalment. 
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en 
l’apartat quart de la lletra a que es refereixen només a sòl urbà. 
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d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin 
sòl, si llur contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables 
directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, 
no s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han 
de seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, 
si escau. 

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi 
ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions 
fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no 
produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a 
obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la 
modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies 
descrites. El termini per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la 
presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes 
desestimatoris. 

 

Amb el present Document Ambiental Estratègic el promotor sol·licita l’inici de l’avaluació 
ambiental estratègica simplificada pel PEU de desenvolupament per a la implantació 
d’un Bike park al Puig de la devesa (Ripoll), d’acord amb allò que estableix l’article 29.1 
de la Llei 21/2013.  

Article 29 Sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica simplificada 

1. Dintre del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el 
promotor presentarà davant l’òrgan substantiu, junt amb la documentació exigida per la 
legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, 
acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un document ambiental estratègic 
que contindrà, com a mínim, la següent informació: 

a) Els objectius de la planificació. 
b) L’abast i contingut del pla proposat de les seves alternatives raonable, tècnicament 

i ambientalment viables. 
c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del 

pla o programa en l’àmbit territorial afectat. 
e) Els efectes ambientals previsibles i, si escau, la seva quantificació. 
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica 

simplificada. 
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades. 
i) Les mesures previstes per a prevenir, reduir i, en la mesura del possible, corregir 

qualsevol efecte negatiu significatiu en el medi ambient de l’aplicació del pla o 
programa, prenent en consideració el canvi climàtic. 

j) Una descripció de las mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 
 
 

El present Document Ambiental Estratègic conté la informació mínima requerida 
per la Llei 21/2013 i servirà per a sol·licitar l’inici de l’avaluació ambiental 
estratègica simplificada del PEU de desenvolupament per a la implantació d’un 
Bike park al Puig de la Devesa del terme municipal de Ripoll. 
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2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL PLA 

L’objectiu del Pla Especial Urbanístic (en endavant, Pla) de desenvolupament és 
establir les condicions per a la implantació d’un Bike Park o parc de bicicletes al vessant 
sud del Puig de la Devesa al terme municipal de Ripoll, en un àmbit de sòl no 
urbanitzable de 145 ha, mitjançant la definició dels paràmetres urbanístics bàsics que 
han de regular l’ordenació dels espais, edificacions i l’activitat que es pretén 
desenvolupar.  

Per Bike park s’entén un espai a l’aire lliure habilitat per a aprendre i gaudir de la pràctica 
de l’esport de bicicleta de muntanya en la modalitat de descens (downhill), en una 
proposta equilibrada en usos, respectuosa amb el medi ambient i integrada en el 
paisatge. La modalitat downhill es centra en la velocitat del descens i l’habilitat per 
superar diverses complicacions tècniques, creades amb rampes, salts o peralts, que 
complementen les dificultats naturals del terreny. Es practica amb bicicletes construïdes 
específicament per a aquesta disciplina: amb un centre de gravetat baix, angles suaus, 
frens de disc hidràulics potents per a garantir l’aturada i una doble suspensió davant i 
darrere per poder absorbir impactes a gran velocitat. Al ser específiques per baixades, 
disposen de plat únic sense canvi de velocitat, de manera que no són adequades per 
les pujades i cal un remuntador per portar els esportistes al punt més alt de les pistes 
des d’on es pot començar el descens. Com en altres esports de velocitat, cal que els 
esportistes duguin casc i proteccions específiques. El Bike Park de Ripoll es planteja 
com un parc familiar, ideal per passar una jornada amb amics i familiars i on tothom 
podrà trobar diversió i reptes adaptats a la seva mida i nivell. 

La bicicleta de muntanya o BTT és un esport en auge, amb un creixement exponencial 
els darrers anys, i que ha superat els 6.800.000 usuaris a tot Europa. La pràctica del 
descens o downhill també s’ha anat popularitzant i ha deixat enrere la seva imatge 
d’esport extrem per convertir-se en una de les activitats lúdiques i esportives cada dop 
més populars. L’agost de 2020 l’Ajuntament de Ripoll i Elevated MTB van signar un 
«Memoràndum» per treballar conjuntament a fer realitat el Bike Park.  

El Pla Especial urbanístic de desenvolupament per a la implantació d’un Bike Park al 
vessant sud del Puig de la Devesa al terme municipal de Ripoll ha de permetre, d’una 
banda, dotar el parc de les infraestructures i serveis necessaris pel desenvolupament 
de l’activitat però, a la vegada, vetllar per minimitzar l’impacte de les instal·lacions en el 
paisatge i el medi ambient, per tal que la proposta sigui equilibrada i respectuosa amb 
l’entorn on s’ubica. 

La proposta d’implantar un Bike Park en aquest emplaçament sorgeix a partir 
d’una iniciativa privada per poder disposar d’un entorn on poder practicar la 
bicicleta de muntanya en la modalitat de descens, i té interès públic: 

1. Com a activitats col·lectives de caràcter esportiu, d’educació en el lleure i 
d’esbarjo, ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones en un entorn 
saludable. 

2. Com a activitats que han d’implantar-se necessàriament en el sòl no 
urbanitzable, al ser incompatibles amb els usos urbans, permeten gaudir de l’entorn 
natural de manera organitzada i sense malmetre irreversiblement el territori, amb 
una utilització racional del medi on s’enclaven i preservant els valors paisatgístics i 
ambientals de la zona. 
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3. Com a activitats d’interès social permeten desenvolupar amb caràcter comunitari, 
lúdic i/o familiar, relacions que es generen a partir d’un interès comú, compartint 
coneixements, vivències i temps de lleure i reforcen la cohesió i els teixits socials. 

4. Com a activitats amb interès turístic, atrauran visitants, crearan llocs de treball 
directes i generaran sinergies en l’economia local, contribuint a la dinamització 
econòmica de la comarca. 

En aquest sentit el Puig de la Devesa, situat al terme municipal de Ripoll, en el seu límit 
amb el de Campdevànol, es presenta com enclavament idoni per a la implantació d’un 
parc de bicicletes en la modalitat de descens. Reuneix les exigències que requereix una 
instal·lació d’aquestes característiques: dimensions, desnivell, orientació, accessibilitat 
i una altimetria i climatologia favorables per dur a la pràctica aquest esport els 365 dies 
de l’any. Es preveuen unes instal·lacions complementàries que permetran donar-li un 
caràcter familiar adaptat a tots els nivells d’usuari. Es tractarà del primer parc d’aquestes 
característiques d’Europa creat exclusivament per la pràctica del descens de bicicletes, 
ja que tots els exemples que trobem avui dia són adaptacions d’estacions d’esquí per 
rendibilitzar les instal·lacions fora de la temporada d’hivern, sense possibilitat de gaudir-
ne durant bona part de l’any. 

Cal tenir en compte, a més, que no suposaran el tancament del perímetre de l’àmbit per 
tal de garantir la lliure circulació tant dels animals ‐ja sigui fauna salvatge o animals 
vinculats a la ramaderia‐, les persones ‐siguin o no usuàries del parc‐ i de vehicles, per 
garantir l’accés a les masies veïnes, tot i que per garantir la seguretat dels usuaris es 
podrà habilitar un pas alternatiu durant l’horari de funcionament del parc. Els camins de 
pujada al Puig de la Devesa estaran oberts a la població en general, de manera que els 
treballs de senyalització i manteniment dels corriols repercutiran en benefici de tots els 
veïns i visitants, i a la vegada es garanteix una bona gestió forestal amb la millora de les 
condicions del bosc i sotabosc. 

Per tots aquests motius es considera justificat l’interès públic de la proposta, que motiva 
la formulació del Pla Especial i a la vegada justifica que l’ús proposat és compatible amb 
el sòl no urbanitzable. 

A la vegada, es justifica l’oportunitat de la redacció del present Pla Especial d’acord amb 
l’article 47 del TRLUC: 

Article 47. Règim d'ús del sòl no urbanitzable 
(...) 
1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i 

de disposició de llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, 
sempre sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels recursos 
naturals i dins dels límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel 
planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l’exercici de les facultats 
de disposició d’aquesta classe de sòl. 
(...) 

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-
lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el 
medi rural. A aquest efecte, són d'interès públic:  
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure 
i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions 
mínimes i imprescindibles per a l'ús de què es tracti. 
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 
c) Les infraestructures d'accessibilitat. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres 
instal·lacions ambientals d'interès públic. 
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La figura adequada per ordenar els usos, edificacions i intervenir en tots aquells 
aspectes ambientals que es volen implantar és el Pla especial urbanístic de 
desenvolupament, doncs aquest és l'instrument marc que permetrà posteriorment 
atorgar les corresponents llicències ambientals o d'obres i assegurar una correcta 
continuïtat de les activitats en el futur, tal com s’estableix a l’article 67 del TRLUC: 

 
Article 67. Plans especials urbanístics de desenvolupament 
1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament 
urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per 
a assolir les finalitats següents: 
a) La protecció del medi rural i del medi natural. 
b) La protecció de béns catalogats. 
c) El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de 

protecció. 
d) El desenvolupament del sistema urbanístic d'equipaments comunitaris. Si el 

planejament urbanístic general no ho fa, poden concretar l'ús de l'equipament 
comunitari i la titularitat pública o privada. 

e) El desenvolupament del sistema urbanístic d'espais lliures públics. 
f) L'ordenació del subsòl, si no és objecte d'una altra figura de planejament urbanístic 

derivat. 
g) La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què 

fan referència els articles 47.3 i 50. 
h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l'article 

47.4. 
i) La implantació d'activitats vinculades a l'explotació de recursos naturals. 
k) Qualsevol altra finalitat anàloga. 
(...) 

3. Els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en 
el planejament territorial o en el planejament urbanístic general no poden substituir en 
cap cas el pla d'ordenació urbanística municipal en la seva funció d'ordenació integral 
del territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden modificar 
els elements fonamentals de l'estructura general definits per aquest planejament; en 
canvi poden alterar altres determinacions del planejament urbanístic general i 
establir les limitacions d'ús que siguin necessàries per a assolir la finalitat que 
els justifica. 

També l’article 26 del POUM estableix els Plans especials pel desenvolupament 
d’aquestes activitats que han de desenvolupar-se en el sòl rústic: 

Article 26. Plans especials en sòl no urbanitzable 

1. Per al desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable es podran formular plans 
especials de protecció, conservació i millora del paisatge i del medi físic i rural i de les 
vies de comunicació, o per a la implantació de determinades activitats admeses que en 
cap moment suposaran mesures edificatòries no previstes en aquest POUM. 

2. Igualment podran ser redactats plans especials en sòl no urbanitzable per l’execució 
d’obres d’infraestructura del territori o d’elements determinants del desenvolupament 
urbà tal com preveu la Llei d’urbanisme. 

3. Aquests plans contindran la documentació prevista en la Llei d’urbanisme i la que 
sigui necessària per a justificar les actuacions que es prevegin. 
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Atès que el Pla Especial de desenvolupament que es proposa no altera la classificació 
del sòl ni els elements fonamentals de l’estructura general de l’àmbit i les limitacions 
d’ús necessàries per a assolir la finalitat descrita, d’acord amb l’article 7.3 del TRLUC 
no és necessària la modificació del POUM, i la delimitació del sector es defineix dins del 
mateix planejament derivat. Per tot plegat queda justificada la conveniència de redacció 
d’un Pla especial de desenvolupament. 

El present Document Ambiental Estratègic es redacta per avaluar els impactes 
ambientals del Pla Especial urbanístic de desenvolupament per a la implantació 
d’un Bike park al Puig de la Devesa al terme municipal de Ripoll.  

 

3. ABAST I CONTINGUT DEL PLA  

El Pla Especial estableix les mesures necessàries per a compatibilitzar les 
infraestructures i serveis necessaris pel seu correcte funcionament amb atenció cap a 
l’entorn i el paisatge, minimitzant l’impacte de les seves construccions i activitats.  

3.1 ABAST DEL PLA 

L’àmbit del Pla Especial Urbanístic se situa al vessant sud del Puig de la Devesa al 
terme municipal de Ripoll, en un àmbit de sòl no urbanitzable de 145 ha. 

Il·lustració 1. Àmbit del Pla Especial del Bike Park (Font: elaboració pròpia. Any 2021) 
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3.2 FUNCIONAMENT DEL BIKE PARK  

Les instal·lacions que requereix un parc d’aquestes característiques s’agrupen en 4 
categories: 1. Edificacions, 2. Construccions, 3. Instal·lacions i espais exteriors i 4. 
Serveis complementaris. A continuació, es descriuen i caracteritzen en una taula: 

 
INSTAL·LACIONS DEL BIKE-PARK 

EDIFICACIONS - Punt d’accés, venda de forfaits i lloguer de material. 
- Zona de descans: bar-cafeteria i terrassa exterior. 
- Zona de serveis: dutxes, taquilles, lavabos, infermeria. 
- Magatzem de bicicletes/material i taller de reparació. 

CONSTRUCCIONS - Caseta de sortida i arribada del remuntador. 
- Espais de serveis: magatzem maquinària/quads, neteja bicicletes, 
etc. 
- Estació transformadora, dipòsits soterrats per acumulació d’aigües, 
fosa 
sèptica/bassa depuració 
- Pèrgoles parades autobús 

INSTAL·LACIONS I 
ESPAIS 
EXTERIORS 

- Circuits de descens, categoritzades per dificultat, amb elements i 
obstacles de fusta. 
- Pistes complementàries: pump track, pistes lúdiques, jocs infantils, 
etc. 
- Zona d’aparcament i arribada autobusos 

SERVEIS 
COMPLEMENTARIS 

- Escola d’iniciació/ perfeccionament/ competició 
- Lloguer de material específic (bicicletes i complements) 
- Primers auxilis en cas d’accident 
- Servei de transport des de Ripoll i Campdevànol 

Taula 1. Taula de les instal·lacions mínimes del Bike Park Ripoll  

Per tal d’evitar les aglomeracions de vehicles en l’àmbit del Pla Especial i respectar 
l’entorn natural, es prohibirà l’aparcament de cotxes particulars dins del Bike Park. Per 
aquesta raó s’habilitaran unes zones d’aparcament en els nuclis de Ripoll i 
Campdevànol i es posarà a disposició dels usuaris un bus-llançadora que els portarà a 
les instal·lacions, evitant així l’arribada i estacionament dels vehicles particulars al parc.  

D’aquesta manera es minimitza el trànsit per la pista forestal, s’evita la creació de grans 
bosses d’aparcament en sòl no urbanitzable i es filtra l’accés al parc per preservar al 
màxim les condicions naturals de l’entorn, amb els seus valors ambientals i paisatgístics.  

El parc disposarà únicament d’una vintena de places d’aparcament, reservades pel 
personal autoritzat del parc i persones amb mobilitat reduïda. Des del punt d’accés al 
parc, on el bus deixarà als usuaris, s’accedirà a l’edifici de recepció i control, on es 
podran adquirir els forfaits d’entrada -disponibles també mitjançant la compra anticipada 
per mitjans telemàtics-. Des d’aquest punt s’accedirà també a l’espai de lloguer de 
bicicletes i complements (cascs, proteccions, etc.). 
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3.3 ORDENACIÓ I REGULACIÓ DELS SUBÀMBITS  

La superfície de l’àmbit del PEU es correspon amb un sector no urbanitzable del terme 
municipal de Ripoll, situat a la vessant sud del Puig de la Devesa, al nord del terme 
municipal. Es tracta d’un àmbit de forma irregular que limita per l’oest amb el terme 
municipal de Campdevànol, pel sud amb el Torrent de Can Maiols (també dit Muiols), i 
pel nord i l’est amb pistes forestals d’accés al Puig de la Devesa, coincidents amb límits 
de parcel·les o subparcel·les cadastrals. Dins d’aquest perímetre que abasta 158 ha es 
planteja una zona d’exclusió de 8,92 ha que conté les masies de Baubs i Casadessús i 
el Refugi d’animals del Ripollès. Per tant, la superfície total de l’àmbit és de 145 ha. A 
continuació es presenten, en primer lloc unes taules amb la superfície d’actuació del 
PEU en funció de les qualificacions del POUM de Ripoll de l’any 2017 i en funció del 
PTCG del 2010. Seguidament, es presenta una taula amb les superfícies de les diferents 
zones en funció de la distribució dels àmbits del Bike park. Per acabar, es mostra una 
taula amb les superfícies de sostre de les edificacions previstes a la zona de visitants, 
únic sector on es permet construir. 

 

 

 

 

Taula 2. Superfície del PEU en funció de les seva qualificació urbanística (POUM de Ripoll, any 
2017) 

 

 Planejament vigent (PTGC 2010) Superfície de sòl (m2)  % 

Espai de protecció preventiva 1.409.398 94,72 

Espai de protecció especial 85.683 5,73 

 1.495.081 100 

Taula 3. Superfície del PEU en funció de les seva qualificació urbanística (PTCG, any 2010) 

 

Planejament proposat Superfície de sòl (m2)  % 

Z1: Àmbit forestal-descens 1.367.050 91,44 

Z2: Àmbit centre de visitants 11.709 0,78 

Z3: Àmbit instal·lacions lúdiques 15.400 1,03 

Z4: Àmbit d’accés 15.238 5,73 

Z5: Àmbit de protecció forestal 85.683 5,73 

 1.495.081 100 

Taula 4. Superfícies de les diferents zones en funció de la distribució dels àmbits del Bike park 
(Font: Equip d’arquitectes redactors, any 2021) 

 

 

 

 

 

 

Planejament vigent (POUM 2017) Superfície de sòl (m2)  % 

Espai de conreu i pastura 426.588 28,53 

Espai de bosc i muntanya 1.068.493 71,47 

 1.495.081 100 
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Superfícies de sostre edificacions zona visitants 
Planta baixa Sup. Útil (m2) Sup. construïda 

(m2) 

Accés/ control/ recepció 4  

Bar/ cafeteria interior 147  

Cuina/ magatzem  40  

Oficina 20  

Lloguer de material 162  

Serveis 45  

Escala  22  

Total 440 465 

Pèrgola d’accés  30 

Total sobre rasant 440 495 

Soterrani Sup. Útil (m2) Sup. construïda 
(m2) 

Magatzem/ taller reparació 
bicicletes 

160  

Vestidors/ dutxes /taquilles  232  

Instal·lacions/ neteja 20  

Infermeria/ primers auxilis 36  

Escala  22  

Total sota rasant  470 495 

Taula 5. Superfícies de sostre de les edificacions de la zona de visitants  (Font: Equip d’arquitectes 
redactors, any 2021) 
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Il·lustració 2. Distribució per zones, traçat 

dels corriols de descens i camins d’accés 

per emergències de l’àmbit del Pla 

especial (Font: Equip d’arquitectes, any 

2021) 
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Els diversos espais del parc s’han agrupat, per usos i situació, en cinc zones 
homogènies, a més de la franja de pas del remuntador, per regular la seva ordenació: 

1. Z1. Àmbit Forestal - descens 
2. Z2. Àmbit centre de visitants 
3. Z3. Àmbit instal·lacions lúdiques 
4. Z4. Àmbit accés 
5. Z5. Àmbit protecció especial 
6. Z6. Àmbit remuntador 

1. Àmbit Forestal-descens (Z1) 

Comprèn la major part de l’àmbit del Pla especial, des de la cota més alta fins a la zona 
d’accés. Els sòls on s’emplaça aquest àmbit estan qualificats de protecció preventiva 
pel PTPCG. Es caracteritza pel manteniment del caràcter forestal de l’àmbit i s’hi ubica 
el remuntador d’accés al cim i les pistes de descens o trails. 

Els trails consisteixen en circuits marcats que discorren de manera sinuosa per dins de 
la zona boscosa, amb diferents nivells de dificultat que van de més senzill a més expert 
per colors, amb els codis similars als establerts també per altres esports: verd, blau, 
vermell i negre. 

Tenen una amplada que oscil·la entre un i tres metres, amb girs més o menys inclinats 
i poden tenir obstacles de fusta com ponts, salts, rampes, passeres, etc. o altres 
elements naturals, com els rock gardens o jardins de pedra. Aquests elements poden 
ser construïts per afegir o reduir la dificultat, segons els casos, i també per protegir 
determinats sòls de l’erosió. 

La delimitació dels senders suposa un element de seguretat pels usuaris, doncs evita 
creuaments no controlats entre circuits i la lliure circulació d’altre ciclistes o transeünts 
potencials per les zones de descens. També constitueix una protecció del medi natural 
envers l’erosió del sòl i la destrucció de fauna i flora, obligant a circular tothom per dins 
dels camins traçats. El disseny específic i acurat dels senders podrà ser variable al llarg 
dels anys per evitar el seu desgast, afavorir la regeneració dels espais i a la vegada 
suposarà nous reptes i al·licients pels usuaris més assidus. 

2. Àmbit Centre de visitants (Z2)  

S’emplaça als plans de cal Menut i comprèn els usos socials complementaris a la 
pràctica esportiva recollits en les edificacions principals. La regulació de les edificacions 
mínimes i imprescindibles per acollir els visitants a les instal·lacions és la següent, dins 
d’un gàlib delimitat gràficament (veure plànol O.02 Ordenació): 
1. Programa funcional sobre rasant (500 m2): 

- Recepció/control 
- Lloguer material 
- Bar/Cafeteria 
- Infermeria i Serveis 

2. Programa funcional sota rasant (500 m2): 
- Magatzem i taller bicicletes 
- Vestidors i serveis 

3. Condicions de les edificacions: 
- Sistema prefabricat/ desmuntable 
- Materials sostenibles/ integrats a l’entorn (fusta) 
- Minimitzar impacte paisatgístic: soterrament i adaptació topogràfica 
- Energies renovables, mesures d’estalvi energètic 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 
  

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

 

 

19 

3. Àmbit instal·lacions lúdiques: (Z3) 

S’emplaça als plans de cal Menut i comprèn els usos esportius i lúdics complementaris 
a la pràctica esportiva de descens. També comprèn les instal·lacions tècniques 
necessàries per al funcionament del parc: ponts per enllaçar l’àmbit de descens amb 
l’àmbit social amb seguretat, estació transformadora d’electricitat, generador d’energia 
o altres. 

Els sòls on s’emplaça aquest àmbit tenen qualificació d’espai de conreu i pastura i de 
protecció preventiva pel PTPCG. En aquest àmbit s’admeten els moviments de terra 
mínims i imprescindibles que siguin necessaris per conformar les pistes, grades, ponts 
i instal·lacions complementàries. 

S’admeten construccions tècniques sense sostre. S’admet també la col·locació 
d’elements tècnics emprats a la zona forestal. En aquest àmbit finalitzaran els corriols 
descendents de la zona forestal: seguiran les mateixes característiques de categoria de 
la zona forestal si bé caldrà que s’adverteixi de la moderació de velocitat. 

Instal·lacions a l’aire lliure de caràcter lúdic (o similars): 

- Pump track 

- Pista airbag 

- Piscina d’escumes 

- Jocs infantils 

- Boulders 

- Tirolines i circuit d’aventura 

D’altra banda, en aquest àmbit discontinu també s’hi emplacen l’estació transformadora, 
els contenidors, un petit cobert per guardar els vehicles de manteniment del parc (6-8 
quads)... protegit amb barreres naturals com moviments de terres o vegetació per tal de 
minimitzar-ne l’impacte visual des d’altres punts. Finalment l’àmbit d’arribada del 
remuntador a la cota més alta també forma part d’aquesta zona. 

4. Àmbit d’accés (Z4) 

Zona d’accés i arribada dels visitants. Constitueix la zona per on s’accedeix al parc, 
l’esplanada on els busos descarregaran visitants i bicicletes, així com la zona habilitada 
d’aparcament per al personal del parc i persones amb mobilitat reduïda, amb un màxim 
de 22 places. 

Elements: 

- Parada autobús llançadora 

- Accés vehicles autoritzats 

- Aparcament reservat per personal i minusvàlids 

Regulació: 

- Llambordes drenants no impermeables 

- Mota vegetal per ocultar vehicles 

 

5. Àmbit de protecció especial (Z5) 

S’emplaça al nord-est del Puig de la Devesa i comprèn la zona de circuits de descens 
que queda inclosa en sòl de protecció especial pel PTPCG. 
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La totalitat dels sòls inclosos en aquest àmbit tenen la qualificació d’Espai de bosc i 
muntanya i de sòl no urbanitzable de protecció especial -sense proteccions sectorials 
específiques com Xarxa Natura 2000 o PEIN-, d’acord amb el PTPCG, el qual li assigna 
un especial valor connector. 

Es proposa les següents mesures de regulació: 

- S’hi podran traçar corriols o pistes, amb el mínim impacte sobre el sòl. 
- No s’admeten edificacions, construccions ni estructures tècniques. 
- S’admeten les esclarissades i tales d’arbres per evitar incendis forestals, d’acord 

amb el Pla de gestió forestal corresponent. 
- Els únics moviments de terres seran els imprescindibles per als trams de corriols 

que discorrin per l’àmbit. 

6. Àmbit remuntador (Z6) 

Comprèn la franja on queden inclòs tot el traçat del remuntador, pilones d’accés, zona 
d’arribada i franja de seguretat. Les úniques construccions admeses són les cabines de 
vigilància a l’accés i arribada i maquinària pròpia del remuntador. 

Aquest àmbit neix i acaba en àmbits Z3 (instal·lacions lúdiques) i discorre principalment 
per sobre de l’àmbit Z1 (Forestal-descens) i creua puntualment l’àmbit Z3 (Accés). 

El remuntador constitueix la infraestructura més important d’aquest pla especial. És 
necessari per salvar el desnivell del parc i transportar els esportistes a la cota més alta, 
al punt on començaran el descens. Té un recorregut de 1.500 m i salva un desnivell de 
340 m. Consta de 100 cadires per a quatre o sis places i bicicletes. 

Per tal de minimitzar el seu impacte, s’ha dissenyat el traçat tenint en compte 
d’emplaçar-lo en una vessant no excessivament exposada i per sota la carena, de 
manera que no produeixi un alt impacte visual. 

La implantació de la base d’aquest element, que és la que requereix una major adaptació 
topogràfica, s’ha ubicat en una zona malmesa per abocaments de terres. S’aprofitarà 
els moviments de terres necessaris per la implantació de la maquinària i edifici base del 
telecadira i a la vegada es restaurarà a nivell ambiental i paisatgístic aquesta zona. 

Elements: 

- Remuntador d=1,5 Km, h=340 m 
- 500kw, eficiència energètica 
- Poca alçària catenària –zona sense nevades habituals-. Minimitzar l’impacte 

paisatgístic. 
- Funció de tallafoc/ gestió forestal 

Regulació: 

- Minimitzar impacte paisatgístic. 
- Minimitzar tala arbres. 
- Provisionalitat supeditada a reserva viària. 

Els plànols delimiten un gàlib aproximat de la zona ocupada pel remuntador; tanmateix 
serà el projecte tècnic amb el qual se sol·liciti llicència d’obres el document on quedaran 
definides les cotes de sortida i d’arribada, el traçat definitiu i les especificacions 
tècniques necessàries per a la seva construcció. 
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4. CARACTERITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
ABANS DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL 

4.1 OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL 

4.1.1 Localització i context territorial 

El terme municipal de Ripoll s’ubica al sector meridional central de la comarca del 
Ripollès en el Prepirineu català. La capital comarcal té una superfície de 73,7 km2. L’any 
2020 hi havia censats 10.803 habitants. EI relleu del terme municipal és abrupte i queda 
comprès entre els 510 i 1.116 msnm; el nucli històric està a 675 msnm. L'envolten els 
municipis de Campdevànol i Ogassa pel Nord i Nord- oest; Sant Joan de les Abadesses 
i Vallfogona de Ripollès per l'Est; les Llosses per l'Oest; i pel Sud, Santa Maria de Besora 
i Vidrà (ambdós de la comarca d’Osona). 

Ripoll actua com a nus de comunicacions entre les comarques d’Osona, el Berguedà, la 
Cerdanya i la Garrotxa. A les estretes terrasses fluvials del Ter per on s’assenta el 
municipi hi conflueixen diferents infraestructures viàries (C-17 i C-26) i ferroviàries 
encaixades en el relleu o a través del teixit urbà.  

L’àmbit es correspon amb un sector no urbanitzable del terme municipal de Ripoll, situat 
a la vessant sud del Puig de la Devesa de Ripoll, al nord del terme municipal de Ripoll. 
Es tracta d’un àmbit de forma irregular que limita per l’oest amb el terme municipal de 
Campdevànol, pel sud amb el Torrent de Can Maiols (també dit Muiols), i pel nord i l’est 
amb pistes forestals d’accés al Puig de la Devesa, coincidents amb límits de parcel·les 
o subparcel·les cadastrals. Dins d’aquest perímetre que abasta 158 ha es planteja una 
zona d’exclusió de 8,92 ha que conté les masies de Baubs i Casadessús i el Refugi 
d’animals del Ripollès. Per tant, la superfície total de l’àmbit és de 145 ha. L’àmbit del 
pla especial engloba parcial o totalment les següents parcel·les cadastrals: 

 

Parcel·les cadastrals 

17156A032000050000SX (Polígon 32, Parcel·la 5) 

17156A034000010000SH (Polígon 34, Parcel·la 1) 

17156A035000040000SS (Polígon 35, Parcel·la 4) 

17156A035000050000SZ (Polígon 35, Parcel·la 5) 

17156A032000060000SI (Polígon 32, Parcel·la 6) 

17156A032000070000SH (Polígon 35, Parcel·la 7) 

 

L’àmbit territorial del PEU es situa al Nord-est del terme municipal de Ripoll, en el 
seu límit amb el terme de Campdevànol. Concretament, es situa al Puig de la 
Devesa de Ripoll, en un àmbit de sòl no urbanitzable de 145 ha, sobre els solells 
de Cal Menut, els solells de Casadessús, Quintans de Casadessús  i l’obaga de 
Clarella. L’àmbit se situa a la riba dreta del riu Freser i queda tancat pel sud per la 
riera de Maiols. L’àmbit engloba els torrents de Palou, Cal Menut, del Pic de la 
Devesa i de Casadessús i el torrent de Can Maiols.  
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Il·lustració 3. Context territorial de l’àmbit del Pla especial (Font: elaboració pròpia a partir 
de cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic. Any 2021) 

Il·lustració 4. Detall de l’àmbit del Pla especial (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic. Any 2021) 
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Il·lustració 5. Detall de l’àmbit del Pla Especial (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic. Any 2021) 

 

 

Il·lustració 6. Parcel·les cadastrals de l’àmbit del Pla Especial (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia de la seu electrònica del cadastre. Any 2021) 
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4.1.2 Geomorfologia, geologia i edafologia 

El terme municipal de Ripoll es troba a la conca alta del riu Ter, just a l’aiguabarreig del 
Ter i el Freser. L'altitud mitjana del municipi es situa per sobre dels 600 msnm. El terme 
queda envoltat per cims que superen els 1.000 msnm (1.128 m a Puigbò, 1.118 m al 
puig del Catllar, 1.011 m al puig Duran o als 1.057 m del turó de Sant Bartomeu), 
conformant unes valls ben marcades. El relleu de Ripoll es caracteritza pel seu modelat 
fluvial i torrencial, molt ramificat, amb vessants que tenen entre 300 i 600 metres de 
desnivell. Més d'un terç del municipi té pendents abruptes, superiors al 50% de desnivell; 
l'acció dels fenòmens periglaciars, s’intensifica per damunt dels 1.000 metres.  

El terme municipal s’emplaça sobre dues grans àrees morfoestructurals. En primer lloc, 
la meitat nord del municipi pertany a la serralada alpina plegada o encavalcada amb 
relleus enèrgics per les estructures i l’erosió diferencial; mentre que la zona Sud, pertany 
a la serralada alpina de plecs juràssics amb relleus invertits. Presenta cingles i talussos 
originats per erosió diferencial. Les zones on es troben les àrees urbanes són 
depressions, fons de vall i vessants reblertes de dipòsits recents i derrubis indiferenciats. 
A les zones altes de les serralades s’estenen les carenes amb formes arrodonides i 
planeres amb algun altiplà.  

Les carenes formen una xarxa que lliga les principals serralades del municipi amb les 
muntanyes més properes: la Costa de les Teies que va de Sant Quintí cap a Sovelles i 
Santa Margarida de Vinyoles; la carena de Sant Bartomeu al Turó dels Cirers i Turó de 
les Fosses seguint per sobre de Vallfogona; la que segueix del Calvari fins al Catllar i 
segueix cap a Bufatals i Sant Marc d’Estiula, permeten connectar amb els Rasos de 
Tubau o la Serra de Matamala; la carena que segueix del Turó de Sant Roc cap a 
Vidabona i Sant Amanç; i la de Sant Antoni cap a Puigbó i Puig de Solana del Ter. 

En el substrat del municipi cal distingir, dues grans categories de roques. D’una banda, 
les roques consolidades que ocupen el 87% de la superfície municipal (6.425 ha) i les 
no consolidades (950 ha o el 13% del municipi), distribuïdes damunt de les anteriors, 
principalment al fons de les valls, vessants i replans. és sobre aquestes roques on 
s’emplacen la majoria de les zones urbanes, les infraestructures i les activitats. 
Conformen la categoria de roques no consolidades, els dipòsits d’origen al·luvial, els 
dipòsits de cons de dejecció i els dipòsits d’origen col·luvial. La primera subcategoria es 
composa de graves, sorres i passades de llims; són dipòsits porosos i permeables i 
constitueixen aqüífers allà on la seva superfície no ha estat impermeabilitzada.  

La segona subcategoria la constitueix una mescla heteromètrica formada per clastes 
subangulosos de les mateixes roques que el substrat, i una matriu llimosorrenca- 
argilosa. La seva permeabilitat és variable amb limitada capacitat de retenció. Les seves 
característiques geomètriques, litològiques i de pendent els converteixen en llocs 
geotècnicament delicats.  

La tercera i última subcategoria de roques no consolidades del terme municipal de Ripoll 
es correspon als dipòsits d’origen col·luvial formats per una matriu argilosa amb una 
proporció variable de clasts angulosos disposats en replans i repeus en les àrees que la 
pendent i la vegetació ho ha permès. Es tracta de formacions superficials poc 
permeables.  

Pel que fa les formacions consolidades, destaquen cinc subcategories. Aquestes 
formacions es disposen en franges d’Est a Oest ordenades a partir de l’anticlinal de 
Ripoll.  En primer lloc les margues blavenques amb nivells bioclàstics (formació de 
Banyoles) que inclouen limolites, i calcàries margoses. Són roques impermeables, 
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friables, formades per estrats febles, amb desenvolupament d'esquistositat que es 
comporten com impermeables, malgrat que els nivells bioclàstics puguin ser aqüitards.  

En segon lloc, els conglomerats, gresos i lutites roges (formació de Bellmunt) sovint 
afectades per diàclasis amb una lleu circulació per fissuració en els nivells més detrítics. 
En tercer lloc, els gresos i microconglomerats grisos (formació de Bracons), roques molt 
fissurades per diàclasis, permeables per fissuració, amb comportament d'aqüífer. En 
quart lloc, les margues blaves amb nivells de gresos, turbidites i guixos (formació de 
Vallfogona i Campdevànol). Són roques molt fissurades per diàclasis, permeables per 
físsuració, amb comportament com aqüitards.  

I, per últim, els guixos i anhidrites blancs (formació de Beuda), on s’inclouen passades 
margoses associades a accidents tectònics de gran abast. Són molt solubles, plàstics, 
carstifcables, tenen problemes portants i ofereixen serioses limitacions geotècnlques . 

Tota la zona urbana de Ripoll així com els polígons industrials i comercials s'assenten 
damunt de roques no consolidades, principalment dipòsits al·luvials (graves i sorres de 
les terrasses fluvials baixes) disposades sobre una de les formacions consolidades 
descrites.  

El municipi de Ripoll es troba en una zona dels mantells de corriment sudpirinencs 
constituïda per sistemes de cavalcament i plegament molt vigorosos, amb eixos Est-
oest afectats per diversos sistemes de falles, normals, inverses i d’esquinçament.  

La major part del municipi de Ripoll queda comprès dins de la unitat anomenada "Mantell 
del Cadí'” i dins d'aquesta, l'estructura més remarcable és el sinclinal de Ripoll, disposat 
de forma paral·lela al front de cavalcament de Vallfogona. A més, el substrat del municipi 
de Ripoll està afectat per dos sistemes de fractures directes i/o d'esquinçament 
principals, un de direcció Nord-est-sud-oest, i un altre de direcció Nord-nord-oest, Sud- 
sudest. Del primer sistema hi ha dues fractures paral·leles que passen just per sota del 
centre històric de Ripoll.  

El municipi de Ripoll es troba en una de les àrees sisimicament més actives de 
Catalunya. Alguns dels sismes que s'han enregistrat els darrers anys amb epicentre al 
Ripollès han estat ocasionats per moviments d'aquestes fractures. 

A més del pendent dels vessants, de les carenes que les separen per dalt i de les lleres 
fluvials i torrencials que les separen per baix, les altres formes que destaquen en el 
relleu de Ripoll són els replans i els cons de dejecció. Les formes i dimensions dels 
replans tenen el seu origen en la naturalesa del substrat i solen estar recoberts per 
formacions superficials de tipus col·luvial.  

El Puig de la Devesa és una muntanya de 1.091 msnm entre els termes municipals 
de Ripoll i Campdevànol. L’àmbit d’actuació va de la cota 740 a 1.091 msnm. Gran 
part del terreny presenta un pendents superiors al 15%. Es situa sobre la unitat 
geològica d’alternança de gresos i margues amb conglomerats que es correspon 
amb el tram inferior de la formació de Vallfogona del Lutecià inferior. 
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Il·lustració 7. Mapa d’elevacions de l’àmbit del Pla Especial (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia de l’ICGC. Any 2021) 

Il·lustració 8. Pendents inferiors al 15 % de l’àmbit del Pla Especial (Font: elaboració pròpia a partir 
de cartografia de l’ICGC. Any 2021) 
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Il·lustració 9. Mapa geològic de l’àmbit del Pla Especial (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia de l’ICGC i informació de l’equip redactor. Any 2021) 
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4.1.3 Usos del sòl i vegetació  

En el relleu muntanyenc de modelat fluvial i torrencial del municipi de Ripoll, la pendent 
és el principal factor a considerar per a la distribució dels usos del sòl. El 49% del territori 
municipal es situa entre 20 i 50 % de pendent, és a dir en àrees de fort pendent on cal 
adoptar mesures importants i costoses per a la contenció de terrenys, evitar l’erosió i la 
desestabilització dels vessants; i, el 35% es troba per sobre del 50% de pendent, per 
tant, en àrees abruptes amb moltes limitacions pel que fa la obertura de pistes, 
moviments de terres o aprofitament de recursos naturals.  

A l'hora de considerar opcions urbanístiques i d’infraestructures es fa palesa l’escassetat 
d'espai disponible i la forta competència entre els usos al municipi de Ripoll. Tres formes 
de terrasses fluvials fan de suport a la majoria d’activitats humanes:  

1. les terrasses contemporànies que coincideixen amb les lleres dels principals 
cursos hídrics  

2. les terrasses baixes, pocs metres per damunt de les anteriors, formen les planes 
de fons de vall  

3. les terrasses altes, discontinues, de les quals només es conserven fragments. 

La superfície conjunta d’aquestes tres terrasses és d’unes 700 ha (9,5% de la superfície 
municipal). El nucli històric i la majoria de l’expansió urbanística s’han produït a sobre 
de la terrassa mitjana dels rius Ter i Freser. Només s’ha expandit per la terrassa alta del 
Ter la urbanització d’Engordans de Baix o en el cas de les urbanitzacions de Vistalegre 
i de Mas Torrent que s’han enfilat pels vessants que emmarquen la vila.  

El POUM estableix fins a 21 unitats de paisatge al municipi de Ripoll en funció de les 
unitats geomorfològiques i de vegetació. Els paisatges o usos forestals ocupen la 
superfície més extensa (73,4%). Dins d’aquests, predominen els boscos caducifolis i 
mixtos. Els mosaics agroforestals cobreixen el 10,3% del municipi disposant-se sobre 
les vessants fluvials i torrencials. 

Els paisatges urbans només ocupen el 3,8% del municipi però tenen una incidència 
visual molt alta, degut a que són travessats per les carreteres principals, per on es 
desplaça la major part de la població, i encaixats en valls estretes, de visuals confinades. 
Els conreus, pastures i prats de dall en terrasses baixes i altes, dels fons de valls ocupen 
una superfície inferior, només un 2,5%. De gran importància visual, en les panoràmiques 
des dels cims, són els paisatges de prats i pastures en carenes i calmes, tot i que només 
cobreixen un 1% del terme. Per la seva raresa, cal destacar els retalls de boscos 
caducifolis en terrasses baixes fluvials, que només sumen el 0,14%, quan la seva 
distribució potencial cobriria el 9,5% del municipi.  

Pel que fa a la vegetació, el Ripollès presenta un gradient altitudinal i unes 
característiques bioclimàtiques que afavoreixen una rica varietat de dominis. El municipi 
de Ripoll, es troba en una franja d’intersecció on coincideixen dues grans regions 
biogeogràfiques: la regió euro-siberiana, l'àmbit temperat dels boscos caducifolis, i la 
regió mediterrània, l'àmbit mediterrani dels boscos i les màquies escleròfil·les, 
caracteritzada per formacions vegetals perennifòlies.  Per tant, tot i que estrictament el 
terme municipal es trobi a la regió biogeogràfica mediterrània, hi trobarem hàbitats i 
espècies de totes dues regions, així com alguna espècie pròpia d’alta muntanya degut 
a factors climàtics com son els vents de llevant que proporcionen humitat i permeten 
una vegetació exuberant i de tendència atlàntica.  
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Històricament, tot el municipi de Ripoll ha estat molt explotat forestalment amb una 
activitat ramadera i de la indústria de la farga que van desforestar-lo quasi completament 
entre els segles XII i XIX. Fins a mitjans del segle XX, el paisatge dominant era obert i 
pelat amb domini de prats, pastures i conreus. Amb la desaparició de la industria de la 
farga i la reducció de l’activitat ramadera s’ha recuperat bona part de la superfície 
forestada. Segons el POUM de 2008, comptant el bosc de ribera, el 70% del municipi 
és bosc. 

Al municipi s’hi distingeixen cinc dominis: el de la roureda seca de roure martinenc, 
l'alzinar muntanyenc, la fageda, les rouredes humides, i les pinedes boreals de pi roig i 
l'avellanosa. Als rius i torrents també es desenvolupa la vegetació de ribera del domini 
dels boscos i herbassars de ribera septentrionals.  

A continuació es descriuen les principals comunitats de vegetació agrupades per 
ecosistemes: 1) boscos de coníferes, boscos de caducifolis i bosc mixt, 2) bosc de ribera 
i pollancredes, 3) matollar, 4) prats de muntanya mitjana, 4) prats de dall i 5) rocalla, 
cingleres i tarteres.  

Pel que respecte als boscos de coníferes, boscos de caducifolis i bosc mixt, 
actualment, els més estesos són les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris). No obstant, 
els boscos més característics de Ripoll són les fagedes presents a les obagues i les 
rouredes, a les solanes, que tendeixen a recuperar els seus antics dominis.  

La pineda da pi roig (Buxo-Quercetum pubescentis hylocomio-pinetosum sylvestris) 
ocupa el nivell de les rouredes i les fagedes. Forma comunitats molsoses molt semblants 
a les pinedes de pi roig pirinenques que hi ha a més altitud. Cal destacar la presència 
de Pinus x rhstica, híbrid de pi negre (Pinus uncinata) amb pi roig (Pinus sylvestris) que 
es troba a tots els cims que envolten el nucli urbà de Ripoll per sobre dels 900-950 
msnm. La fageda més estesa és la fageda amb l’el·lèbor verd (Helleboro-Fagetum) i la 
fageda amb boix (Buxo-Fagetum) molt repartides per tot el municipi. En canvi la fageda 
amb joliu (Scillo Fagetum) és més rara i només apareix als racons més humits i de sòl 
més fèrtil  

A principis dels anys 1980 es va determinar una nova comunitat només present a Ripoll, 
la fageda amb heura o gerani nuós (Geranio-nodosumi-Fagetum). Aquesta fageda 
s’estén des dels voltants de Ripoll fins a Camprodon. El gerani nuós (Geranium 
nodosum L.) també ha permès descriure un altre nova subassociació de bosc higròfil , 
aquesta vegada una roureda, la roureda de roure pènol (Isopyro thalictroides- 
Quercetum roboris subassoc. geranietosum nodosi), estesa als vessants obacs del Ter 
des de Ripoll a la Ral (Camprodon). Aquesta comunitat és molt comuna al centre 
d’Europa, però als Pirineus es troba al vessant atlàntic, i molt localitzada al Ripollès i la 
Pla d’Olot. 

Al solell, també hi ha grans clapes de rouredes de roure martinenc amb boix (Buxo-
Quercetum pubescentis), dominades pel roure martinenc (Quercus humilis), i altra 
vegada el boix (Buxus sempervirens). En alguns indrets del municipi encara es poden 
observar alguns exemplars de roures centenaris, sobretot pel sector de Llaers. Encara 
que normalment barrejat amb altres caducifolis, el freixe (Fraxinus excelsion) arriba a 
formar freixenedes (Brachypodio sylavtici- Fraxinetum excelsioris) als marges dels prats 
humits i vora rieres. També el trèmol (Populus tremula), que normalment forma part 
d’altres comunitats, és força comú a Ripoll i forma petites tremoledes (Fragarium 
Populetum tremulae), com a la muntanya de Sant Antoni o al Catllar. Finalment l'alzinar 
muntanyenc (Quercetum meditananeer montanum), molt rar a Ripoll, devia estar més 
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estès antigament, avui en dia només es troben petites clapes a Llaers, al turó de l'Escala 
i prop de Cal Buelo, a la Costa de la Tela. 

Pel que respecte al bosc de ribera i les pollancredes, trobem verneda típica 
(Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae= Scrophulario -Alnetum glutinosae) a la vora del 
riu Ter i del Freser, així com a la riera de Vallfogona i a la de les Llosses. Acostuma a 
barrejar-se amb la salzeda de salze blanc (Salix alba) i amb pollancres (Populus nigra), 
espècie més fràgil pollancredes. A les vernedes de Ripoll hi apareixen espècies molt 
rares a Catalunya, com l'erable (Acer platanoides), el fals plàtan (Acer pseudoplatanus), 
la rapalassa gran (Arctium lappa), la Cardamime flexuosa, i, sobretot Aegopodium 
podagraria, espècie que forma un comunitat molt rara pròpia d’aquesta zona del riu Ter 
(Urtico- Aegopodietum podagrarie).  

Alguns racons humits i ombrívols del riu Ter i de la riera de Vallfogona acullen clapes de 
telleda (Hedero-Tillietum platyphylli), bosc higròfil que forma un hàbitat d’interès 
comunitari. Hi ha molts trams de riu on pràcticament no hi ha substrat on arrelar i que 
estan dominats pels còdols o no hi creix res o s’hi fan salzedes de sarga o sargars 
(Saponario officinalis- Salicetum purpureae) amb sarga (Salix eleagnos) i saulic (Salix 
purpurea) i amb abundant herba sabonera (Saponaria officinalis). En alguns trams del 
Ter i a la riera de Vallfogona també s’hi desenvolupa la gatelleda, amb el gatell (Salix 
cinerear ssp. oleifolia). 

En tots els ecosistemes forestals esmentats, i als marges dels camps, rius i prats, s’hi 
barregen matollars característics d’aquestes terres com les avellanoses (bosquines de 
Corylus avellana), que apareixen tan en ambients frescals com secs de muntanya. 
També són molt esteses les boixedes. A banda de que el boix (Buxus sempervirens) 
forma part de les principals comunitats forestals de Ripoll. Més escampades i en llocs 
més oberts i assolellats hi ha bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa) i esbarzers 
(Rubus spp.), i als mateixos solells i més secs, les bardisses amb roldor (Coriaria 
myrtifolia) i esbarzer (Rubus ulmifolius). En els pedregars també hi creixen ginebredes 
(Juniperus communis). 

Pel que respecte als escosistemes de prats de muntanya mitjana, el tipus més estesos 
són els prats calcícoles i mesòfils de la muntanya mitjana i de l'estatge subalp, amb 
Festuca nigrescens, plantatge (Plantago medis), espunyidella groga (Gallum verum) i 
Cirsium acaule. Aquests prats formen pastures, encara que una mica pobres, es troben 
associades a cases de pagès, algunes de les quals abandonades. També molt estesos 
i com a sotabosc d'algunes formacions forestals, hi ha les joncedes (Aphyllanthes 
monspeliensis) calcícoles de la muntanya mitjana poc plujosa. Als indrets secs, amb 
sòls profunds, hi creixen els fenassars (prats de Brachypodlum phoenicoides), amb 
Euphorbia serrata i espunyidella blanca (Galium lucldum). En aquests prats destaca la 
varietat d’espècies d’orquídies, de les quals se n’han identificat 27 en el municipi de 
Ripoll.  

Un prat especial a destacar, és el prat de dall amb fromental (Arrhenatherum elatius), 
que es fa als llocs humits, normalment prop dels rius. Aquests prats, dels quals a Ripoll 
es dóna la varietat de Dactylis i fromental (Rhinantho- Trisetum flavescentis), són molt 
rics en espècies en gramínies, com els fromentals (Armenatherum elatius, Trisetaria 
flavescens), el dàctils (Dactylis gloemrata) i el gram d'olor (Anthoxanthum odoratum). 
Constitueixen un hàbitat d'Interès comunitari a preservar. Del mateix ordre pratense hi 
ha una altra aliança, que és un prat humit de pastura, on domina la cua de gos 
(Cynosurus cristatus).  
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A Ripoll només hi ha cingleres, rocalla i tarteres a la zona de Llaers, on destaquen els 
cingles del Morro del Quer, als voltants del Teixidor i les balmes del Burbau, sota la serra 
dels Bufadors. En aquest rocallam s'hi fa una comunitat rupícola molt Interessant, la 
comunitat de corona de rei i orella d'ós (Saxifrago longifoliae-Ramondentum myconii).Al 
turó de l’Escala es dona una vegetació més solella amb lluqueta de roca (Globularia 
repens).  

A les parts més altes amb pendents ja no es conrea i es mantenen pastures més o 
menys extensives. Antigament dominaven els cereals, com el blat, la civada, l'ordi o el 
blat de moro, amb farratges com l'alfals i la trepadella, però fa anys que s'han abandonat.  

Algunes terrasses i repeus de muntanya propers al nucli urbà de Ripoll mantenen horts 
per a l’autoconsum. No hi ha agricultura industrial de regadiu. Antigament hi havia 
plantacions de fruiters però l’especialització de l’agricultura ha induït al seu abandó.  

Pel que respecte a la presència d’espècies de flora protegides a Ripoll hi trobem el boix 
grèvol (Ilex aquilofolium), el teix (Taxus baccata) i com a espècie regulada la genciana 
groga (Gentiana lutea). La primera espècie és comuna i molt estesa pel municipi, mentre 
que el teix és molt rar i plantat.  

A més de les espècies protegides oficialment, cal considerar les espècies considerades 
més rares i amenaçades a Catalunya, citades a molt poques localitats, com ara la 
llengua de cérvol (Phyllltis scolopendrium), a racons humits, el roure de fulla gran 
(Quercus petraes), el roure pènol (Quercus robur) reduït a les obagues properes al Ter 
entre Ripoll i Camprodon, l'erable (Acer platanoides), el fals plàtan (Acer 
pseudoplatanus) molt rars i escassos, sovint barrejats amb el tell de fulla gran (Tilia 
platyphyllos), l'aliguer (Viburnum opulus), la rapalassa (Aretium Jappa) i l’ Aegopodium 
podagraria esteses per Europa però que al Sud dels Pirineus només es troba al Ripollès, 
la corona de rei (Saxifraga longifolia), l'orella d’ós (Ramonda myconi) en algunes roques 
ombrívoles de Llaers, el gerani nuós (Geranium nodosum), escàs, localitzat a taques de 
fageda amb heura, la gasca (Lithospermum oleifolium), endèmica dels Pirineus 
Orientals i l’orquídia sabatetes de Venus (Cypripedium calceolus) escassíssima, citada 
però de la qual no s’ha trobat cap altra exemplar.  

 

A l’àmbit del PEU la coberta del sòl és essencialment vegetal. Destaquen els 
boscos de roureda de roure martinenc, pineda de pi roig, matollars, prats i 
herbassars i altres conreus herbacis. A l’àmbit d’actuació hi ha pastures amb 
arbrat, sòl forestal, pastius i sòls improductius. 

A l’àmbit d’actuació del PEU hi ha presència dels següents hàbitats vegetals:  

1. pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) o repoblacions sense sotabosc forestal,  
2. rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens) calcícoles, de la muntanya 

mitjana, 
3. pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) calcícoles i xeròfiles dels Pirineus,   
4. boscos mixtos de roure martinenc (Quercus pubescens) i pi roig (Pinus 

Sylvestris), calcícoles de la muntanya mitjana,  
5. prats calcícoles i mesòfils amb Festuca nigrescens, Plantago media, Galium 

verum, Cirsium acaule, de la muntanya mitjana i de l’estatge subalpí dels 
Pirineus i de les terres properes, 

6. joncedes i prats, sovint emmatats d’Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes 
associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa. 
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Il·lustració 10. Principals hàbitats de l’àmbit d’actuació (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 

 

Il·lustració 11. Cobertes del sòl de l’àmbit d’estudi i el seu entorn (Font: elaboració pròpia a 
partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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Il·lustració 12. Conreus (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del Sistema d’Informació 
Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC). Any 2021) 
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A les següents fotografies aèries s’observa l’evolució en l’ús del sòl en l’àmbit del 
Pla Especial des dels anys 1988, 1993, 2002 i 2021.  Tal i com es pot apreciar a les 
imatges l’àmbit d’actuació no s’ha vist gaire alterat en el transcurs d’aquests 33 
anys, conservant-se com a espai natural arbrat. 

Il·lustració 13. Evolució dels usos del sòl de l’àmbit del Pla Especial (Font: elaboració pròpia a 
partir de cartografia de l’ICGC. Any 2021) 

 

 

 

 

Any 2021 Any 2002 

Any 1993 Any 1988 
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4.2 BIODIVERSITAT TERRITORIAL, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I 
PATRIMONI NATURAL 

El reconeixement social que es dona al patrimoni natural de la comarca del Ripollès és 
alt. La diversitat d’espècies que es troben en aquest territori han comportat que gairebé 
un 35% del territori estigui protegit a través de la Xarxa Natura 2000. És significatiu que 
tots els municipis de la comarca tinguin part del seu territori protegit (des d’un 1%, fins 
a un 82% del terme municipal).  

4.2.1 Espais naturals de protecció sectorial 

A la comarca del Ripollès s’ubiquen els següents espais que són alhora d’interés natural 
(PEIN) i Xarxa Natura 2000: les Capçaleres del Ter i del Freser (Sup. EIN: 12.515,53 ha 
i Sup. XN 2000 12.465,10 ha), la Serra Cavallera (Sup. EIN: 5.169,92 ha i Sup. XN 2000: 
6.381,80 ha), les Riberes de l’Alt Ter (Sup. EIN i XN 2000: 410 ha), la Serra de 
Montgrony (Sup. EIN i XN 2000: 3.183,73 ha), Rasos de Tubau (Sup. EIN i XN 2000: 
519.51 ha) i la Vall del Rigat (Sup. EIN: 124,36 ha i Sup. XN 2000: 210,3ha). 

L’àmbit d’actuació no es troba comprès dins de cap espai PEIN, Xarxa Natura 
2000, ZEPA, zona d’especial conservació, forests públics municipals ni zones 
humides. Els espais naturals protegits més propers es situen a 2 km. Cap a l’Est, 
l’espai  “Riberes de l'Alt Ter” (codi ES5120019) de 410 ha repartides entre els 
municipis de Sant Joan de les Abadesses (262,9 ha), Camprodon (72,1 ha), Sant Pau 
de Segúries (54,2 ha) i Ripoll (20,6 ha). Segons el servidor d’informació de Zones 
especials de conservació de la Generalitat de Catalunya, aquest PEIN té 92,56 ha de 
superfície en regió alpina i 317,3 ha en regió mediterrània. La seva importància rau en 
el fet que acull hàbitats comunitaris prioritaris pel que fa la flora i, a més, és un refugi 
important per a diferents espècies animals. 

Es tracta d'un espai de relleu fortament accidentat situat al Prepirineu oriental 
septentrional català. Els principals cursos fluvials d’aquest espai protegit són el riu Ter i 
el seu afluent, el Ritort a la Vall de Camprodon, quedant protegits fins a 25 km del seu 
recorregut. Ambdós rius són cursos d'aigua permanent i destaquen pel bon estat de 
conservació dels boscos en galeria, en especial de les vernedes. Entre els cursos 
fluvials secundaris, cal destacar el rec de Rodonella (Ripoll), el torrent de l’Òliba, la riera 
d’Arçamala, el torrent del Covilar, el torrent de Clarà, el torrent d’Escamarc (Sant Joan 
de les Abadesses), el torrent de Can Peric i el torrent de Salelles (Camprodon). Entre la 
fauna, s’ha de destacar la presència del cabirol (Capreolus capreolus) i del barb 
meridional (Barbus meridionalis), per la singularitat de la seva distribució en aquest 
espai. 

En aquest espai situat a 2 km de l’àmbit d’actuació les principals mesures per a la 
conservació busquen assolir un estat de conservació favorable els hàbitats i les 
poblacions, com ara les vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) (codi HIC, 
91E0*) i les rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli (codi HIC, 
9160), així com els elements claus de la fauna, com el cranc de riu de potes blanques 
(Austropotamobius pallipes), la llúdriga (Lutra lutra), Barb (Barbus meridionalis), el 
ratpenat de Bechstein  (Myotis bechsteinii), la papallona nocturna (Eriogaster catax) i el 
brocat variable (Euphydryas aurinia). 

El segon espai protegit més proper és l’espai de la “Serra Cavallera” (codi 
ES5120003) de 6381,84 ha, també a 2km de l’àmbit del Pla especial. Aquest LIC queda 
repartit entre els municipis de Llanars (30,67 ha), Vilallonga de Ter (336,85 ha), Ribes 
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de Freser (1.399,38 ha), Ogassa (1.700,96 ha), Queralbs (2,88 ha), Camprodon (75,26 
ha) i Campelles (34,01 ha), Campdevànol (0,06ha) i Pardines (2801,76 ha). 

La Serra Cavallera està situada entre els rius Ter i Freser essent l'espai més oriental del 
Prepirineu oriental septentrional. Presenta una clara tendència marítima i humida 
basada en l'efecte de les precipitacions orogèniques provocades pels vents humits que 
pugen de la Mediterrània. Presenta un caràcter principalment forestal, amb boscos 
caducifolis humits i subhumits de faig (Fagion sylvaticae) i roures (Quercion pubescentis-
petraeae, Quercion robori-petraeae) i pinedes primaris o secundaris de pi roig (Pinus 
sylvestris). Pel que fa a les mesures de protecció i conservació  

Aquest es mantindrà el cabal ecològic dels rius, es prohibirà la gestió forestal amb 
finalitat de producció fustanera i es regularan els dragatges canalitzacions o implantació 
d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi presents 
HIC considerats com a elements claus 

En aquest espai, les mesures passen per l’avaluació d’actuacions que puguin produir 
drenatges, captacions impedint l’arribada d’aigua del sistema tant superficial com freàtic, 
controlar i sancionar els usos inadequats en el domini públic hidràulic i mantenir 
l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic, dels espais oberts (conreus i 
pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic. 

 
L’àmbit d’actuació no es troba comprès dins de cap espai PEIN, Xarxa Natura 
2000, ZEPA, zona d’especial conservació, forests públics municipals ni zones 
humides. Els espais naturals protegits més propers son els LIC “Riberes de l'Alt 
Ter” (codi ES5120019) de 410 ha i la “Serra Cavallera” (codi ES5120003) de 6381,84 
ha, el primer a 2km a l’Est, el segon a 2km al Nord de l’àmbit d’actuació. 

Il·lustració 14. Espais naturals de protecció de l’àmbit i el seu entorn (Font: elaboració pròpia a 
partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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Il·lustració 15. Detall dels espais naturals de protecció de l’àmbit i el seu entorn (Font: elaboració 
pròpia a partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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4.2.2 Espais d’interès connector 

El Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat el 14 de 

setembre de 2010 comprèn un territori que abasta les comarques de l’Alt Empordà, el 

Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva; amb una 

superfície de 5.584,19 km2, repartits en 208 municipis i 1.021 entitats singulars de 

població.  

Entre els objectius del PTPCG hi figura el de protegir els espais naturals i definir les 

xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori. La memòria del document 

integra un annex amb l’inventari dels espais i connectors que integren la xarxa d’espais 

de protecció especial. Igualment el punt 5.3.5 Principals fluxos de connectivitat del 

territori exposa el següent: 

“La identificació dels espais d’interès natural permet establir aquelles àrees on la 

protecció de l’entorn natural ha de ser prioritària a l’hora d’elaborar projectes de 

planejament i gestió del territori. Aquests espais són la base pel manteniment de la xarxa 

de fluxos naturals al llarg de tot l’àmbit.  

Per mantenir el patrimoni natural, a més de protegir unes determinades àrees, cal, també, 

garantir l’existència d’una xarxa de connexió entre elles per tal d’assegurar el 

manteniment dels fluxos d’energia i matèria entre sistemes, el manteniment i, si cal, la 

recuperació de corredors per a les migracions, la pol·linització, el correcte funcionament 

de les xarxes tròfiques i la seva evolució. Alhora, aquestes connexions entre unitats 

territorials, permeten una certa defensa enfront possibles catàstrofes, naturals o 

provocades, com poden ser els incendis o els canvis climàtics, no privant al sistema de 

la capacitat de reacció per al nou equilibri.”  

Els connectors ecològics permeten el manteniment de les característiques de les zones 

preservades a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la 

recolonització de noves àrees perifèriques (efecte-reserva), els moviments periòdics o 

estacionals, l’increment de la zona de campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt 

del territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat biològica i l’harmonia estètica del 

paisatge.  

El PTPCG reconeix dos tipus de connectors principals: els lineals, que es corresponen 

amb les estructures considerades connectors per excel·lència, els cursos d’aigua ja 

siguin permanents o estacionals; i, d’altra banda, els no lineals, que corresponen a àrees 

més o menys extenses entre els espais d’interès natural que en connecten dos o més 

per juxtaposició. El PTPCG en la seva documentació ambiental determina els principals 

eixos connectors del territori gironí; reconeix sis eixos i cinc connectors fluvials. A la 

comarca del Ripollès s'hi localitzen dos grans eixos connectors principals, un que el 

travessa de Nord- sud (eix 1) i un d'Oest-est (eix 3).  

El primer (eix 1) discorre per l’interior de les comarques gironines i permet la connexió 

entre l’espai PEIN de les Serres del Montnegre – Corredor a la comarca de la Selva i els 

espais PEIN de les Capçaleres del Ter i del Freser al Ripollès i el de l’Alta Garrotxa; 

travessant els espais del Massís del Montseny, les Guilleries, el Collsacabra, la Zona 

Volcànica de la Garrotxa, les Serres de Milanya – Sta.Magdalena i Puig, les Riberes 

Altes del Ter i la Serra de Cavallera.  
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El segon, l’eix dels Pirineus (Eix 3), connecta els espais PEIN de la Serra de Montgrony 

al Ripollès amb l’espai protegit del Cap de Creus passant pels espais protegits de la 

Serra de Cavallera, les Ribes Altes del Ter, l’Alta Garrotxa, el Massís de les Salines, les 

Basses de l’Albera i el Massís de l’Albera.  

L’annex del PTPCG conté un inventari dels espais i connectors que integren la xarxa 

d’espais de protecció especial del Ripollès on hi figuren els següents: 

Rasos de Tubau; Cal Gat – Rama; Massís de Sant Amanç; Pla d’Anyella; Ulldeter - Puig 

dels Lladres; Riu Ritort; Serres de Santa Margarida de Vinyoles - Serra de Sovelles; Riu 

Freser; Pla de les Salines - Muntanya de Palòs - Collada de Toses Riu Rigard i voltants 

Solana de Fontlletera - Serra de Montroig Camí de Montgrony Baga de Carboners, Bac 

de Setcases, i Vall de Carlat Esteguelella - Grats Espinauba, Cavallera Riu Segadell-

Pardines Vall d’Estremera i Bosc d’Estremera Batet, Vilardell, Rialb Alt Segadell Solana 

de la Caritat, Serra del Castell Fontalba, els Planassos Campelles, Bruguera Obagues 

de Toses i de Fornells Les Dòries, Llebró Bosc de Pardines i de Ribes Roc de l’Àliga, 

Rocabruna, Fabert Serra de Matamala Serra del Pla de la Guaitada, la Folcrà Fagedes 

de Terrades, de Sant Quintí, del Catllar i de Puigbò Puig Aliguer, Vilardell Roureda de 

Can Pascal - Bac de Sant Antoni Les Tenes, Rodonella, la Ginebrosa Riera de Faitús 

Coll de Merolla, Mataplana Puig de les Agudes, Puig Sistre i Puig Moscós Torrent de 

Palós, torrent del Pla de les Salines Carena del Puig de la Clapa, Coll d’Ares i 

Montfalgars Serradell, Querol Bac d’en Barrera, Serra de les Cambres, Bac del Mariner 

Baumala El Catllar El Camp de Boatella L’Escala, Llastanosa Riu Ter – Ripoll- Riera de 

Merlès; Riu Freser - Campdevànol – Ripoll; Torrent d’Estiula, Baga Colomer Riu 

Merdàs - Campdevànol – Gombrèn; Riera de Vilardell, Bufatals; Riu Freser - Rigard - 

Ribes de Freser Riu Merdançol Riu Ter - Ritort - Camprodon Mines d’Ogassa. 

El PTPCG també recull els connectors fluvials com és el cas del connector fluvial del 

Ter, subdividit dins l’àmbit de les comarques gironines en un tram alt, corresponent al 

Ripollès, i un tram baix, des de les Guilleries fins a la desembocadura. El curs principal 

i els seus tributaris connecten els espais PEIN de la Capçalera del Ter i del Freser, 

Obagues de la Vall del Rigard, Serra Cavallera, Serra de Montgrony, Serres de Milany 

– Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt, Collsacabra, Zona volcànica de la 

Garrotxa, les Guilleries, Rocacorba, Estany de Banyoles, les Gavarres, el Montgrí i els 

Aiguamolls del Baix Empordà. La conca, extensa, la formen el curs principal i una sèrie 

de tributaris que igualment exerceixen una funció connectora, és el cas del Freser, del 

Brugent, del Llémena, del Terri, de l’Onyar i del Daró, així com la resta de la xarxa de 

drenatge formada per rieres i torrents. Així mateix, a través del rec del Molí, el Ter enllaça 

amb el Fluvià. 

L’àmbit d’actuació del PEU es situa sobre una extensa àrea d’interès per a la 

connectivitat terrestre anomenada Àrea de Ripoll -riera Gavarresa. D’altra banda i 

donat que l’àmbit es situa entre el riu Freser i la riera de Maiols, es troba dins de 

la conca extensa del connector fluvial principal del riu Ter. L’àmbit d’actuació 

presenta majoritàriament un índex de connectivitat terrestre mitjà.   
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Il·lustració 16. Proposta d’espais oberts i Connectors a l’àmbit d’estudi i el seu entorn segons el 
Departament de Territori i Sostenibilitat (Font: cartografia del PTMB. Any 2021) 

 

 

 

Il·lustració 17. Índex de connectivitat terrestre (Font: Departament de Territori i Sostenibilitat Any 
2021) 
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4.2.3 Hàbitats d’Interès Comunitari 

L’espai protegit “Riberes de l'Alt Ter”, situat a 2km a l’est de l’àmbit d’actuació engloba 

diferents Hàbitats d'Interès Comunitari: 

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Vernedes de l'estatge montà pirenaico-
catalanes) (codi HIC: 91E0*, catalogat com a prioritari): els verns (Alnus glutinosa) amb 
salzes, freixes i pollancres formen boscos de ribera. Les vernedes tenen un estrat arbori 
dens, tancat i un sotabosc ric en espècies herbàcies. La seva presència està  lligada a 
rius i torrents d'aigües permanents. Es troben molt afectades per la minva dels cabals 
dels rius, les tallades, la fragmentació i la contaminació. 

Rouredes de roure pènol mixtes (codi HIC: 9160, catalogat com a no prioritari): a 
Catalunya, els boscos de roure pènol (Quercus robur), són escassos. Es troben en 
indrets humits: als fons de valls o a les parts baixes dels vessants obacs. La seva fusta, 
molt valorada, i el sòl on es trobaven, apte per l'agricultura, ha fet que històricament 
s'hagin talat. Actualment resten boscos petits al Ripollès, la Garrotxa i a la Vall d'Aran. 

Prats de dall amb fromental (codi HIC 6510, catalogat com a no prioritari): els prats de 

dall tenen un aspecte canviant segons l'època de l'any. A l'hivern són rasos, a la 

primavera, si es deixen créixer, són alts i ufanosos. Aquesta herba alta s'ha dallat 

tradicionalment per tal d'alimentar al bestiar. Al final de l'estiu i a la tardor són aprofitats 

com a pastura (redall). Tenen una gran diversitat de plantes herbàcies com ara el 

fromental. 

Fagedes mesòfiles latepirinenques (codi HIC 9130, catalogat com a no prioritari): el 

faig (Fagus sylvatica) és un arbre que requereix molta humitat. Per aquest motiu 

trobarem fagedes als vessants més frescos i humits, orientats cap al Nord. La disposició 

horitzontal de les fulles i la seva densitat fa el sotabosc molt ombrívol. La manca de llum 

dificulta la formació de l'estrat arbustiu, i les plantes herbàcies creixen i floreixen abans 

que el faig tregui completament les fulles. Només algunes plantes com el boix, el grèvol 

o l'herba fetgera hi sobreviuen. 

Sargars i gatelledes muntanyencs (codi HIC 9130, catalogat com a no prioritari): la 

sarga (Salix elaeagnos) és un arbust de la família dels salzes, propi dels cursos d'aigua. 

Creix en els trams de riu més afectats per les crescudes ja que són plantes amb una 

gran capacitat de recuperació després del les revingudes. Forma part, per tant, del bosc 

de ribera com ara els verns i els salzes. 

Pel que respecte a la fauna (que analitzem en detall al següent apartat 4.2.4. Fauna), 

entre les espècies d'interès comunitari en espais propers a l’àmbit d’actuació cal 

destacar el cranc de potes blanques (Austropotamobius pallipes) (codi HIC 1092, 

catalogat com a no prioritari), el barb (Barbus meridionalis) (codi HIC 1138, catalogat 

com a no prioritari) i el ratpenat d’orelles dentades (Myotis emarginatus) (codi HIC1321, 

catalogat com a no prioritari).  
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A l’àmbit de d’actuació del PEU, l’HIC més representatiu és el de “prats i -fàcies 
emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco- 
Brometea). Part d’aquest HIC es situa justament en l’àmbit interior que queda 
exclòs del PEU (àmbit de Casadessús). En el sector sud-oriental de l’àmbit, a la 
llera del torrent de Maiols, hi ha presència  d’hàbitats típics de rius de tipus alpí 
amb bosquines de muntanya. 

 

Il·lustració 18. Hàbitats d’Interès Comunitari de l’àmbit (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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4.2.4 Fauna    

El municipi de Ripoll presenta gran varietat d'espècies de fauna montana de distribució 
Paleàrtica i algunes espècies mediterrànies. La diversitat d'hàbitats i les característiques 
geogràfiques i climàtiques fan que s'hi aplegui una gran varietat d’espècies. A més, la 
seva situació geogràfica la converteix en un lloc de pas per a la migració dels ocells que 
crien al Nord d'Europa i hivernen a la Península Ibèrica o l'Àfrica. 

Pel que fa els invertebrats, als boscos de Ripoll destaquen les espècies següents: el 
banyarriquer del faig (Rosalia alpins), el banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo), 
l’escarabat ermità (Osmoderma eremita), l'escanyapolls (Lucanus cervus), espècie molt 
rara, quasi desapareguda, encara present a la zona de Rama; un escarabat cavernícola 
(Melopodius spinlcollis), la graèlsia (Graellsia isabellae), endemisme ibèric, una gran 
diversitat de lepidòpters noctúids, heteròpters rars, un mol·lusc endèmic (Condrina 
altimirai) i un aràcnid endèmic dels Pirineus Orientals, l'escorpí cec (Belisarius xambeui) 
que viu en coves i forats. Es coneixen 36 espècies d'odonats, de les quals quatre han 
estat classificades com a rares a tot el continent europeu (Calopteryx splendens, C. 
haemorrholdalis, Platycnemis latipes i P. acutipennis), una en perill (Coenagrlon 
mercurlale) i sis més són tingudes per vulnerables degut a.la pèrdua dels seus hàbitats 
aquàtics. 

El cranc de riu de potes blanques, ibèric o autòcton (Austropotamobius pallipes) 
(codi HIC 1092, catalogat com a no prioritari) ha passat en poques dècades de ser una 
espècie àmpliament distribuïda a les conques de la Muga, el Fluvià i el Ter a ser una 
espècie molt escassa i en regressió constant. A la conca alta i mitja del riu Ter el cranc 
de potes blanques era abundant fins la dècada dels 70, quan va començar l’epizoòtia 
fúngica de la afanomicosi (Aphanomyces astaci) amb la introducció, per raons 
comercials, d’espècies americanes de cranc, portadores i resistents de l’epizoòtia 
fúngica de l’afanomicosi.  

D’ençà, les poblacions de cranc de riu de potes blanques iniciaren un procés molt acusat 
de regressió poblacional fins al punt que la situació actual es pot considerar com a 
crítica i en greu perill d’extinció2.  

Segons dades de la Generalitat només està present en una longitud de 2,81 km de 
l’espai natural protegit de les riberes de l’Alt Ter. Fa uns anys es trobava per tots els rius 
i torrents del municipi de Ripoll, però darrerament ha quedat confinat a alguns torrents 
de la Serra del Boix i tributaris de la riera de Vallfogona. De fet, les darreres poblacions 
de cranc de potes blanques es troben disperses i aïllades en rieres i torrents, bàsicament 
de capçalera, on alguna barrera natural, penya-segat, trams secs, etc. ha impedit 
l’arribada del cranc americà i de la malaltia fúngica. 

 

 
2 La directiva 92/43/CEE l'inclou com a espècie d'interès comunitari per a la preservació de la qual s'han de 
designar zones especials de conservació, i com a espècie animal d'interès comunitari la recollida a la natura 
i l'explotació de la qual poden ser objecte de mesures de gestió. La llei estatal 42/2007 l'inclou com a espècie 
animal i vegetal d'interès comunitari per a la conservació de les quals s'han de designar zones especials de 
conservació i com a espècie animal d'interès comunitari la recollida a la natura i l'explotació de la qual poden 
ser objecte de mesures de gestió. El catàleg estatal vigent considera l'espècie com a vulnerable (corre el 
risc de passar a la categoria en perill d'extinció o, per la seva raresa, s'enfronta a un risc de desaparició de 
la natura). Segons el decret legislatiu 2/2008 es considera espècie protegida de la fauna salvatge autòctona 
i el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d'aprovació) considera l'espècie en perill d'extinció 
(la seva supervivència a curt termini és poc probable). 
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Per evitar l’extinció d’aquesta espècie en els cursos fluvials de la Muga, el Fluvià i el Ter, 
des de l’any 1994 es fa un seguiment de les poblacions existents i, en el marc d’un Pla 
de Recuperació de l’espècie impulsat pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i amb el suport de l’Ajuntament d’Olot i la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, s’efectuen controls de cranc roig americà. 

La tasca fonamental del Centre de Reproducció de cranc de riu de potes blanques del 
Molí de les Fonts és el manteniment d’un reservori genètic de les diferents poblacions 
de cranc de les conques del Muga, el Fluvià i el Ter, i la producció d’individus per 
procedir a la seva repoblació en trams idonis d’aquests cursos hídrics. Alhora, es fa el 
seguiment de les poblacions existents i de les repoblacions. L’altra comesa fonamental 
del Centre està relacionada amb la voluntat d’informar i sensibilitzar la població de la 
problemàtica que afecta aquesta espècie. L’any 2017, el Centre acomplia el quart i últim 
any de participació en el projecte de recuperació del cranc de riu autòcton inclòs en el 
Projecte Life “Potamo Fauna”. 

Pel que fa a les mesures per protegir el cranc de riu de potes blanques, la gestió 
preventiva passa per fer el manteniment del cabal ecològic dels rius, en especial en els 
trams regulats, evitant que es sostregui aigua en períodes, es regularan els dragatges, 
canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal 
del riu on es trobi present l'hàbitat.  

Pel que fa els peixos, als rius del terme de Ripoll, de substrat calcari; enlloc d'espècies 
de salmònids, s’ hi presenten espècies de ciprínids, essent el barb de muntanya (Barbus 
merldionalis) l'espècie més estesa.  

Pel que fa als amfibis, els més estesos als rius i rierols són la granota roja (Rana 
temporaria) i la granota verda (Rana perezi), així com el gripau (Bufo bufo). Menys 
abundant, però comú és el tòtil (Alytes obstetricans). El gripau d’esperons (Pelobates 
cultripes), la granoteta de punts (Pelodytes punctatus) i la reineta (Hyfa merldlonalis) 
són les espècies més rares i de distribució més localitzada. Als boscos humits hi és 
abundant la salamandra (Salamandra salamandra) i als torrents hi és freqüent el tritó 
pirinenc (Euproctus asper). 

Pel que fa els rèptils, a Ripoll, les espècies més esteses són el lluert (Lacerta bilineata), 
la sargantana roquera (Podarcis muralis), i el vidriol (Anguis fragilis). Cal destacar la 
presència de tres espècies de serp protegides per la Directiva d’Hàbitats: la serp 
d'Esculapi (Elaphe longissima), la serp verda i groga (Coluber viridiflavus) i la colobra 
llisa septentrional (Coronella austriaca). Totes tres són presents a la Vall de Ribes, però 
són molt rares al municipi de Ripoll. Més comunes a Ripoll són la serp d'aigua (Natrix 
maura) o la colobra llisa meridional (Coronella girondica), i fins l tot la serp verda 
(Malpolon monspessulanus) o la serp blanca (Elaphe scataris), així com l'única serp 
verinosa, l'escurçó (Vipera aspis).  

Els hàbitats forestals de Ripoll acullen nombroses espècies d'ocells, essent les més 
rares el gall salvatge (Tetrao urogallus), o el picot negre (Dryocopus martius) ambdues 
incloses a l'annex l de la Directiva d'Aus. Entre els rapinyaires que crien als boscos, 
l'àliga marcenca (Circaetus gallicus) n'és el més gran. També freqüenta els boscos 
caducifolis més frescos l'aligot vesper (Pemis apivorus), una espècie molt abundant en 
època de migració.  

Altres espècies més petites i abundants són les mallerengues (Parus sp,), els raspinells 
(Certhia sp.) i el pica-soques (Sitta europaea). La becada (Scolopax rusticola) era una 
espècie comuna, que s'ha anat enrarint. A l’alta muntanya sobrevola el trencalòs 
(Gypaetos barbatus) (Annex l, DA). 
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També hi crien espècies d'ambients aquàtics, tan en rius i torrents de tota la comarca, 
com sobretot als pocs indrets que es poden considerar zones humits. El bernat pescaire 
(Ardea cinerea). Una altra espècie que passa l’hivern és el corb marí (Phalacrocorax 
carbo). Molt comú de fa anys, encara que sense criar, és el gavià argentat (Larus 
cachinans). A finals d’estiu, en època de migració, sobretot de tardor, es poden observar 
alguns exemplars joves de martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 

Els ocells més freqüents són l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) i la polla d'aigua 
(Gallinula chloropus). Tanmateix, les espècies més lligades als rius del Ripollès són més 
petites com la merla d'aigua (Cinclus cinclus), el blauet (Alcedo atthis) (Annex l, DA) i la 
cada vegada més rara xivitona (Actitis hypoleuca), abans molt estesa però ara 
localitzada en pocs trams de riu del Ter l del Freser.  

A les cingleres de la comarca, hi crien espècies que necessiten tranquil·litat, com el falcó 
peregrí (Falco peregrinus) o el duc (Bubo bubo). Ambdós espècies es classifiquen a 
Espanya com a  “rares” i com a “vulnerables” a Europa.  Altres ocells lligats a les roques 
les cingleres són el pela-roques (Tichodroma muraria), que a Ripoll només hi és present 
a l'hivern, o el pardal roquer (Petronia petronia) que fins no fa gaire mantenia una colònia 
de cria en un mur d'un canal dins el nucli urbà de Ripoll.   

Respecte als mamífers presents a Ripoll, és de gran interès la fauna que viu al riu, com 
la musaranya pirinenca d'aigua (Neomys fodiens), o carnívors com el turó (Mustela 
putorius) o la llúdriga (Lutra lutra) reintroduïda.  

Als boscos i muntanyes de Ripoll hi viuen tres espècies de grans ungulats, que han 
esdevingut relativament abundants. Així, el cérvol (Cervus elaphus), la daina (Dama 
dama) que només presenta exemplars solitaris, i el cabirol (Capreolus capreolus), que 
malgrat els alliberaments no ha tornat a criar a la comarca. El porc senglar (Sus scrofa) 
s'ha fet molt abundant. Finalment son de gran interès les espècies de rat-penats de la 
comarca:  el rat penat de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum), el rat-penat de 
ferradura petita (Rhinofophus hipposideros), el rat-penat de musell llarg (Myotis myotis), 
el rat-penat de musell agut (Myotis blythii) i el rat-penat de bosc (Barbastella 
barbastellus).  

Dins el terme municipal de Ripoll, les àrees d’interès faunístic i florístic es situen 
seguint els rius, torrents i rieres. Destaca, dins l’àmbit del PEU, el torrent del Pic 
de la Devesa, així com la riera de Maiols que tanca pel sud l’àmbit. Igualment, 
l’àmbit es troba dins d’una zona de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de 
reduir els riscos d’electrocució. 
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Il·lustració 19. Àrees d’Interès Faunístic i Florístic de l’àmbit d’estudi i el seu entorn (Font: 
elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 

 

Il·lustració 20. Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 
d’electrocució (Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Any 2021)  
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4.2.5 Paisatge 

L’àmbit d’estudi es troba a la unitat de paisatge Alt Ter (41.887 ha), situada al sector 
occidental de la demarcació gironina, s’estén sobre dos comarques el Ripollès i 
Garrotxa. La unitat inclou, parcialment o íntegrament, els següents municipis: 
Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, la Vall de Bianya, les Llosses, 
Llanars, Ogassa, Pardines, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Riudaura, Sant Joan de 
les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Toses, Vallfogona del Ripollès i Vilallonga de Ter.  

La unitat Alt Ter es caracteritza pel seu paisatge de muntanya mitjana organitzat en 
serres i valls paral·leles i orientades d’est a oest. El riu Ter i el Freser són els eixos 
fluvials que articulen el territori de l’Alt Ter. Les cobertes forestals, formades per boscos 
caducifolis i pinedes montanes, predominen en el paisatge, les àrees de conreu són 
escasses i localitzades de forma preferent a les terrasses al·luvials dels principals cursos 
d’aigua. Les colònies industrials  a  les  vores  del  Ter  i  del  Freser  són  elements  que  
han  caracteritzat el paisatge fluvial de l’Alt Ter durant dècades. Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses, són els dos nuclis històrics al voltant dels quals s’organitza el territori. 

A la unitat de l’Alt Ter, destaquen els valors ambientals dels espais d’interès natural com 
ara la serra Cavallera, la serra de Montgrony i les serres de Milany i Santa Magdalena; 
també ho fan els valors estètics del mosaic paisatgístic format pels boscos caducifolis, 
els camps de conreu i els prats de dall, amb canvis cromàtics i de textura al llarg de 
l’any, així com el fons escènic emblemàtic de la serra Cavallera i el cim del Taga. 
Aquesta unitat compta amb elements patrimonials de gran valor cultural com ara els 
monestirs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, juntament amb el ric patrimoni de 
restes arqueològiques de l’època feudal esteses per tot el territori. Igualment, destaquen 
els valors productius, històrics i simbòlics de les colònies industrials. L’accés i gaudi dels 
elements paisatgístics esmentats queda assegurat gràcies a la xarxa de camins i 
itineraris que permeten el gaudi del paisatge.    

Pel que fa els elements configuradors del paisatge, l’àmbit d’actuació es situa sobre un 
patró de fons de vall de la riera de Maiols, amb bosc de ribera i bosc mixt al sud. Mentre 
que al nord-est dominen els elements forestals de bosc mixte i caducifoli.   

Concretament l’àmbit del PEU és la muntanya del Puig de la Devesa de 1.091 msnm 
entre els termes municipals de Ripoll i Campdevànol. Es tracta d’un terreny de fort 
pendent, amb la seva cota màxima al cim del Puig i la seva cota mínima a l’extrem sud-
oest de l’àmbit, a tocar de la riera de Maiols a 754,19 msnm. El seu pendent mig supera 
el 20%, fet que el converteix en un espai idoni per a l’activitat que es vol dur a terme, tot 
i que trobem algunes zones més planeres, com els anomenats Plans de Cal Menut o 
Plans de Casadessús. El límit sud i est de l’àmbit ressegueix el traçat de la Riera de 
Maiols que va recollint les aigües dels torrents d’aquesta  conca hidrogràfica, dels quals 
5 tenen tot el seu recorregut dins l’àmbit, en sentit, nord sud, i dos més neixen en el cim 
però desaigüen en direcció est cap a la mateixa Riera de Maiols, tot i que fora ja de 
l’àmbit. Pel que fa a la geologia hi ha una alternança de gresos i margues amb 
conglomerats que es correspon amb el tram inferior de la formació de Vallfogona del 
Lutecià inferior. 

A l’àmbit del PEU la coberta del sòl és essencialment vegetal. La major part de l’àmbit 
està cobert de massa boscosa de pi roig i roureda, sobretot cap al límit oest, en contacte 
amb Campdevànol, en la zona anomenada Solells de Cal Menut i el Coll de l’Erola. 
També hi ha cobertes de matollars, prats i herbassars. Les zones més planeres havien 
estat zones agrícoles i actualment són prats destinats a la ramaderia bovina, amb 
tancats i abeuradors destinats a aquest ús. A l’àmbit d’actuació hi ha pastures amb 
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arbrat, sòl forestal, pastius i sòls improductius. Concretament, a l’àmbit d’actuació del 
PEU hi ha presència dels següents hàbitats vegetals: pinedes de pi roig (Pinus 
sylvestris) o repoblacions sense sotabosc forestal, rouredes de roure martinenc 
(Quercus pubescens) calcícoles, de la muntanya mitjana, pinedes de pi roig (Pinus 
sylvestris) calcícoles i xeròfiles dels Pirineus, boscos mixtos de roure martinenc 
(Quercus pubescens) i pi roig (Pinus Sylvestris), calcícoles de la muntanya mitjana,  
prats calcícoles i mesòfils amb Festuca nigrescens, Plantago media, Galium verum, 
Cirsium acaule, de la muntanya mitjana i de l’estatge subalpí dels Pirineus i de les terres 
properes, joncedes i prats, sovint emmatats d’Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes 
associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa. 

El Catàleg de Masies i cases rurals del terme municipal de Ripoll aprovat definitivament 
el 4 de novembre de 2009 inclou les masies de Casadessús i els Baubs (elements núm. 
16 i 13 respectivament), que es troben incloses dins el perímetre exterior del Pla 
especial, però queden dins la zona d’exclusió de 8 ha. Destaca la presència d’una línia 
de mitja tensió que travessa l’àmbit d’est- oest, creuant els Plans de Cal Menut per la 
zona més baixa de l’àmbit, així com un gasoducte en direcció similar però a una cota 
superior.  

 

El Catàleg del Paisatge de les comarques gironines destaca els valors naturals, 
històrics, culturals i socials del paisatge de la unitat de l’Alt Ter, molts d’ells 
emprats com a atractiu turístic pel seu desenvolupament econòmic. Pel que fa els 
elements configuradors del paisatge, l’àmbit d’actuació es situa sobre un patró de 
vall interior tancada, amb bosc de ribera i bosc mixt al sud. Mentre que al nord-est 
dominen els elements forestals de bosc mixte i caducifoli. La qualitat escènica de 
l’àmbit és mitjana- alta. Pel que fa les oportunitats recreatives de l’àmbit tot i la 
manca de precisió de les dades, destaca una taca que qualifica l’espai com amb 
elevades oportunitats recreatives. 
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Il·lustració 21. Unitats de paisatge de l’àmbit d’actuació (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 

 

Il·lustració 22. Principals components del paisatge de la unitat  de l’àmbit d’actuació segons 

plànols informatius del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines (Font: elaboració pròpia 

a partir de cartografia del Catàleg de les Comarques Gironines. Any 2010) 
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Il·lustració 23. Valors paisatgístics del Puig de la Devesa (Font: elaboració pròpia. Any 2021) 
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Il·lustració 24. Qualitat escènica de l’àmbit (Font: elaboració pròpia. Any 2021) 

 

 

Il·lustració 25. Oportunitats recreatives de l’àmbit (Font: elaboració pròpia. Any 2021)  
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4.3 ALTRES ELEMENTS D’INTERÈS 

4.3.1 Espais d’interès geològic 

Segons l’Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya, a prop de Ripoll hi ha 3 
espais d’interés geològic, a 8 km cap el Nord de l’àmbit d’actuació es situa el geòtop 
num. 142 Pont de les Coves (Vall del Freser), a 10 km a l’Est de l’àmbit es situa el geòtop 
num. 143 Mines de Surroca i Ogassa i a 10,5 km, al Sud de l’àmbit, el geòtop num. 151 
Coll de Terradelles. A continuació descriurem breument les seves característiques: 

Geòtop 142 Pont de les Coves (Vall del Freser) 

Els afloraments exposats a la vall del Freser entre el Pont de les Coves i Ribes de Freser 
permeten deduir les relacions estructurals entre els materials del sòcol Paleozoic i els 
de la cobertora. En aquesta zona podem observar el caràcter al·lòfon de les roques del 
sòcol que afloren al centre de la serralada pirinenca i les estructures d’encavalcament 
responsables de la seva translació cap al Sud.  

Geòtop 143 Mines de Surroca i Ogassa  

El municipi de Surroca - Ogassa fou una de les principals conques mineres de carbó de 
Catalunya. El celobert de Can Camps és l'única mina que es pot visitar i l'únic aflorament 
significatiu del Carbonífer superior continental de Catalunya.  

Actualment, la major part del sòl del geòtop té un ús forestal (no explotat) en les zones 
més abruptes i un ús ramader en les zones més planes. El fons de vall de principal 
interès és zona forestal no explotada. Dins del geòtop transcorre la pista asfaltada de 
Sant Martí d'Ogassa a Sant Martí de Surroca. També s'hi troben les masies de Can 
Camps (ús agrícola), Can Piqueé i el mas del Pla Llobet (ambdues són segones 
residències). 

Geòtop 151, Coll de Terradelles.  

Els afloraments d’aquesta zona permeten observar les estructures característiques d’un 
front muntanyós en la zona de contacte entre la serralada i la seva conca d’avantpaís. 
Les característiques geològiques més destacables són els plecs i petits encavalcaments 
que il·lustren l’estil de la deformació pirinenca en les zones més externes de la serralada, 
properes a l’avantpaís.  

 

Descriptor Nom Localització Codi Tipus 

Espais d’interés geològic Coll de Terradelles 151 GZ 

 Mines de Surroca i Ogassa 143 GT 
 

 Pont de Les Coves 142 GT 

Taula 6. Espais d’Interès Geològic del municipi de Ripoll (Font: Elaboració pròpia a partir de 
l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC), Any 2021) 

Dins del terme municipal de Ripoll, el punt d'interès geològic número 13 és un 
aflorament situat a prop de la font de Sant Roc que mostra la fàcies típica de la 
formació Bellmunt, concretament una successió de paleocanals fluvials intercalats en 
materials de dipòsits de desbordament de plana d'inundació, de colors rogencs. El punt 
d'interès geològic número 25 és una antiga explotació de guix, situada a la 
muntanya de Sant Antoni, on hi afloren els guixos blanquinosos de la formació 
Vallfogona.  
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Des del punt de vista geotècnic, cal remarcar les limitacions associades als materials 
margosos, pel seu caràcter friable, i guixosos, per la seva capacitat de deformació i 
dissolució. Ambdós presenten unes limitacions geotècniques que cal tenir molt en 
compte quan constitueixen el substrat d’una obra. El POUM recomana evitar-los quan 
sigui possible; tot i que les mesures correctores són possibles, poden resultar 
desproporcionadament oneroses.  

L’àmbit d’actuació es situa sobre un relleu de fons de vall de la riera de Maiols. 
Segons l’Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya, a prop de Ripoll hi ha 
3 espais d’interés geològic, a 6 km cap el nord de l’àmbit d’actuació es situa el 
geòtop Pont de les Coves (Vall del Freser), a 7 km a l’est de l’àmbit es situa el 
geòtop Mines de Surroca i Ogassa i a 12 km al sud de l’àmbit, el geòtop Coll de 
Terradelles. Al municipi de Ripoll s’ubiquen dos punts d'interès geològic. A menys 
de 2 km s’emplaça un aflorament situat a prop de la font de Sant Roc que mostra 
la fàcies típica de la formació Bellmunt; a 4 km, hi ha una antiga explotació de 
guix, situada a la muntanya de Sant Antoni, on hi afloren els guixos blanquinosos 
de la formació Vallfogona. 

 

 Il·lustració 26. Espai d’Interès Geològic proper a l’àmbit (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 

 

4.3.2 Patrimoni arqueològic i paleontològic 

L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya inclou les tres 
categories de protecció que estableix la Llei 9/1993: els béns culturals d’interès nacional 
(BCIN), els catalogats o els béns culturals d’interès local (BCIL) i els restants béns que, 
tot i no haver estat objecte de declaració de BCIN ni de declaració BCIL reuneixen els 
valors descrits en l’article 1. Des del 2011 es treballa en un nou model d’Inventari únic, 
de gestió integrada, que permeti augmentar la coherència entre els Inventaris dels 
diferents béns del patrimoni cultural, sovint indissolubles. 
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L'any 2017, el Ripollès acull 46 béns culturals d'interès nacional classificats en 43 
monuments històrics, 2 conjunts històrics i 1 zona arqueològica.  

Al terme de Ripoll, de 73.3 km², hi trobem els següents béns arquitectònics i 
arqueològics catalogats: 

- Bauma del teixidor  
- Baumassa,  
- Bauma dels Fleus  
- Bauma dels Ferrers  
- Dipòsit d'armes de Comallevosa  
- Dolmen del Salt 
- Enterraments del canal 
- Cementiri parroquial de Ripoll  
- Monestir de Santa Maria de Ripoll  
- Plaça del monestir de Santa Maria 

de Ripoll 
- Plaça gran de Ripoll  

- Necròpolis de Santa Maria 
- Farga Palau (carrer vinyes s/n) 
- Santa Maria del Catllar  
- Muralles de Ripoll  

- Petroglif de la tortuga  
- Capella de la Congregació  
- Pont medieval del Castellot  
- Església de Sant Pere de Ripoll  
- Masia Castellpalom 
- Camí ral de Ripoll  
- El Catllar o Santa Maria del Catllar 

- Castell de Llaés  

A l’est de l’àmbit, en el seu límit amb el Puig Duran existeix un jaciment arqueològic, el 
petroglif de la Tortuga, recollit pel PGOU de Ripoll. A 100 metres cap al sud-est de l’àmbit 
es situa el jaciment arqueològic corresponent al dipòsit d’armes de Comallevosa (PGOU 
Ripoll) i, a 200 m cap a l’oest, es localitza el jaciment arqueològic de Sota Palou catalogat 
al PGOU de Campdevànol.  

Dins el terme municipal existeixen senders i itineraris senyalitzats que permeten 
descobrir els valors naturals, històrics i patrimonials del municipi, considerats ells 
mateixos elements del patrimoni cultural. El municipi disposa de 4 senders locals 
anomenats Rutes dels miradors.  Aquestes rutes donen l'oportunitat de conèixer l'entorn 
natural i gaudir d'unes perspectives del nucli urbà des dels quatre cims que l'envolten. 
Aquestes rutes són:  

- Ruta 1. Sant Bartomeu   
- Ruta 2. Santa Maria del Catllar o ruta de les Fonts  
- Ruta 3. Sant Roc  
- Ruta 4. Sant Antoni de Morers  

També hi ha una ruta d'un petit recorregut (PR-C 59-1) de Ripoll a Vallfogona de 
Ripollès. Així mateix, hi ha dues rutes de la xarxa Itinerrànnia (xarxa de senders Ripollès, 
la Garrotxa i Alt Empordà). Aquestes rutes són:  

- Ruta 6. Campdevànol i Ripoll pels camins rals del Berguedà i la Cerdanya;  
- Ruta 14. De Llaés al Castell de Milany per camins entre cingleres i baumes.  

Pel municipi hi passen dos senders de gran recorregut (GR1 i GR-151) . El GR1 és un 
sender de gran recorregut, que travessa el territori català des d'Empúries fins al pont de 
Montanyana. El GR-151 és el sender de gran recorregut dels Camins del Bisbe i Abat 
Oliba, la qual és una ruta d'art romànic que uneix les comarques del Bages, d'Osona i 
la comarca del Ripollès.  

També cal destacar: 

- La Ruta del Ferro i del Carbó, que forma part de la xarxa de Vies Verdes. 
Aquest segueix el traçat de l'antiga línia de tren entre Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses (Toralles).  
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- La Ruta del Ter, creada pel Consorci del Ter que enllaça dos pols d’atracció 
turística com són els Pirineus i la Costa Brava, mitjançant un itinerari que 
ressegueix el curs del riu Ter i que travessa cinc comarques de Catalunya. Al 
municipi de Ripoll s'hi localitza la primera etapa "De Vallter a Ripoll" amb una 
distància de 48,92 km.  

 

L’àmbit d’actuació del PEU no afecta cap bé cultural d’interès local (BCIL), ni 
nacional (BCIN). A l’est de l’àmbit, en el seu límit amb el Puig Duran existeix un 
jaciment arqueològic, el petroglif de la Tortuga, recollit pel PGOU de Ripoll. A 100 
m cap al sud-est de l’àmbit es situa el jaciment arqueològic corresponent al dipòsit 
d’armes de Comallevosa (PGOU Ripoll) i, a 200 m cap a l’oest, es localitza el 
jaciment arqueològic de Sota Palou catalogat al PGOU de Campdevànol. Dins 
l’àmbit hi discorre el camí SL-C 11 Sant Roc. 

 

 

Il·lustració 27. Patrimoni arqueològic i arquitectònic de l’àmbit d’estudi (Font: PGOU de Ripoll i 
Campdevànol. Any 2008 i 2013) 
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Il·lustració 28. Itineraris i camins dins l’àmbit del PEU (Elaboració pròpia a partir de dades del 
Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. Any 2010) 
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4.3.3 Arbres monumentals 

Al terme municipal de Ripoll no hi ha cap arbre catalogat com a monumental segons el 
Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals, el Decret 
47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local i el Decret 
120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i 
d'interès local.  

L’arbre monumental més proper és el Roure de Perramon situat a un 8km cap el 
nord de l’àmbit d’actuació. Més lluny, cap el nord-oest, s’ubica l’Avet de la Baga 
de la Berruga.   

 

Il·lustració 29. Arbres monumentals de la comarca del Ripollès (Font: informació extreta de Parcs 
de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Any 2021) 
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4.4 CICLE DE L’AIGUA  

El municipi es troba comprès dins la conca hidrogràfica del Ter. Es tracta d’una conca 
exorreica, amb una distribució dendrítica. Els principals cursos fluvials que passen per 
dins del terme municipal, són el Ter, el Freser i el Merdàs.  

El règim del Ter i del Freser és de tipus pirinenc amb la crescuda principal a l’època del 
desglaç que dona cabals màxims a la primavera. Quan arriba a Ripoll, el Ter, rep les 
aigües del Freser, un dels seus principals afluents. Les seves conques respectives estan 
separades pels pics de Gra de Fajol i de Bastiments. Abans d'arribar a Queralbs, el 
Freser s’ajunta amb la riera de Núria, que drena la vall del mateix nom. Seguidament, 
baixa fins a Ribes de Freser, on conflueix amb el Rigard, que prové de la collada de 
Tosses, i segueix el seu camí fins a Ripoll, engruixint el seu cabdal per les aportacions 
del Merdàs, procedent del vessant sud de la serra de Montgrony.  

El riu Ter solca el municipi de Ripoll de Nord-est fins al Sud. Per la dreta, rep dos 
tributaris principals: el riu Freser i la riera de les Llosses, i un de secundari, la riera de l’ 
Om, que s'hi ajunta al límit Sud del municipi. Dins del terme, el Freser rep un tributari 
per l'esquerra, la riera de Maials, i dos més per la dreta, el riu Merdàs, al limit Nord-oest 
del terme, tocant Campdevànol, i la riera de Caubell, que vessa prop de la farga 
Casanova.  

Per la riba esquerra, el Ter rep un curs principal, la riera de la Vallfogona, que drena tot 
el sector Sud-oriental del municipi i conflueix en el Ter al límit meridional del terme, així 
com dos cursos secundaris: la riera de Carboneres, que aboca prop de la colònia de 
Malpàs, i les rieres que drena per la banda oriental a la mateixa vila. La riera de 
Vallfogona té un tributari important per la dreta; la riera de Llaers, que recull les aigües 
que vessen de la Serra de Milany a través de les rieres de Milany i de Tavèrnoles. Havent 
passat Ripoll, el Ter rep per l'esquerra la riera de Vallfogona i descendeix ràpidament, a 
través de congostos, cap a la plana de Vic.   

El municipi de Ripoll es troba enmig de dues àrees hidrogeogràfiques, anomenades, 
respectivament, unitat del Cadí Alta Garrotxa, a la meitat Nord, i unitat Plana de Vic-
Collsacabra a la meitat Sud. Al voltant del nucli urbà de Ripoll, i a tot el municipi, hi ha 
nombroses fonts naturals que afloren l'aigua subterrània. La hidrologia superficial i 
subterrània estan estretament lligades, tot i que presenten un funcionament diferenciat.  

Les aigües que s‘escolen superficialment son recollides per la xarxa torrencial i d’allà 
van cap a les rieres i els rius. La hidrografia superficial està directament condicionada 
per la xarxa hidrogràfica fluvial i torrencial que drena tota la superfície del municipi. Es 
tracta d’una conca exorreica amb una distribució dendrítica. Pel que fa a la hidrologia 
subterrània, Ripoll conté els tres tipus principals d'aqüífers que existeixen a Catalunya: 
aqüífers granulars, fissurats i càrstics. A banda d'ells, una bona proporció de la superfície 
municipal està constituïda per formacions que no transmeten aigua, englobades dins del 
grup dels aqüitards. Els principals aqüífers granulars corresponen als dipòsits al·luvials 
de les terrasses, sobretot la baixa i mitjana, tot i que les altes també poden tenir aquest 
comportament. Tenen bona transmissivitat i permeabilitat. Els principals aqüífers 
fissurats són els gresos i els conglomerats. L'aigua hi circula per les escletxes 
interconnectades de les diàclasis i plans d'estratificació.  

Els principals aqüífers càrstics són els de guixos i de calcàries. Els aqüífers 
desenvolupats en guixos, malgrat la seva petita distribució superficial, tenen una 
importància qualitativa notable, atès que aporten aigües de mala qualitat, degut a l'alt 
contingut de sulfats que duen en dissolució, tal com pot observar-se en les aigües de 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 
  

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

 

 

59 

diverses fonts, com la del Sofre, i en surgències de diversos punts de les lleres fluvials 
principals (Ter, Freser, Merdàs i Vallfogona). 

A banda de la nodrida xarxa hídrica superficial natural, existeix una considerable xarxa 
de canals artificials que deriven l'aigua del Ter i del Freser. Es tracta d'un conjunt d'obres 
dissenyades per aprofitar l'energia hidràulica de l'aigua i, més endavant, la seva força 
hidroelèctrica. Aquests aprofitaments hídrics van tenir un paper fonamental en el procés 
d'industrialització, fent de Ripoll un dels principals centres metal·lúrgics del país. 
Destaquen els canals d'Estamariu, el de Serra Balet o rec de can Guetes, el canal del 
Pla, el d'Agafallops, el de Sant Quintí, el del Roig, el de l'Aliguer, el de la Cúbia (tots ells 
construïts abans o durant el segle XIX) i el del canal de la Corba i el de l'Escala 
(construïts al segle XX).  

Al municipi de Ripoll, la hidrologia juga un paper fonamental en l’estructura, el 
paisatge i la història econòmica. L’àmbit d’actuació del PEU limita al sud amb la 
riera de Maiols. El travessen quatre torrents, d’est a oest són el torrent de Palou, 
torrent de Cal Menut, torrent del Pic de la Devesa i el torrent de Casadessús. Pel 
que fa a la hidrologia subterrània, Ripoll conté els tres tipus principals d'aqüífers 
que existeixen a Catalunya: aqüífers granulars, fissurats i càrstics. L’àmbit 
d’actuació se situa sobre un aqüífer en medi fissurat de calcàries i gresos.  

  

Il·lustració 30. Cursos hídrics en l’àmbit (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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Il·lustració 31. Aqüífers de l’àmbit d’estudi i el seu entorn (Font: elaboració pròpia a partir de 

cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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4.5 RISCOS NATURALS I TECNOLÒGICS 

4.5.1 Riscos tecnològics  

4.5.1.1 Risc transport mercaderies perilloses 

Per bé que en el moment d’aprovació del PTPCG no hi ha fluxos molt importants de 
mercaderies perilloses, en funció de l’evolució d’aquests fluxos podrien haver-hi 
condicionaments als nous desenvolupaments urbans que el Pla permet en espais 
pròxims a les vies i ferrovies existents i proposades. L’any 2010, quan es va aprovar el 
PTPCG, les instal·lacions industrials que manipulen substàncies perilloses i condiciones 
la delimitació de noves àrees d’ús residencial o equipament i la proximitat d’altres 
activitats són les següents:  

- Instal·lació Municipi Aparcament ADIF Portbou  
- Portbou Catalana de Explosivos,  
- SL Corçà Compañia Logística de Hidrocarburos,  
- SA Girona Croda Oleochemicals Fogars de la Selva Esteve Química,  
- SA Celrà Hidrocantábrico Gas  
- Figueres naturcorp SAU  
- Figueres INACSA (Indústrias del Acetato, SA)  
- Sant Celoni Nalco Manufacturing,  
- SA Celrà Sanofi Aventis Riells  
- Viabrea Sociedad Española de Carburos Metálicos Sant Celoni  
- Trety, SA Maçanet de la Selva  
- Repsol Butano, SA Roses  

Cap d’aquestes instal·lacions es troba a la comarca del Ripollès. 

Les precaucions pel que fa a aquest tipus de risc varien en funció dels canvis que es 
produeixin en la implantació territorial de les activitats generadores de risc, com també 
en funció de les millores en els processos de manipulació o fabricació que permetessin 
una disminució del risc generat.  

El PLASEQCAT, com a pla especial d’emergències de la Generalitat, abasta totes les 
instal·lacions afectades per la normativa que regula la prevenció i planificació 
d’accidents greus en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, i altres 
instal·lacions que també es puguin considerar com a generadores de risc. El municipi 
de Ripoll no està afectat pel perill associat al risc químic, en tant no hi ha establiments 
que presentin un risc químic per motiu de la manipulació de substàncies perilloses 
inclosos al Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 
Igualment, Ripoll presenta un nivell de perill baix associat al transport de mercaderies 
perilloses en mode viari i ferroviari. 

Pel municipi de Ripoll passa la línia d’alta tensió Vic-Ripoll-Olot-Salt (Girona) (132 KV).  

El gas natural arriba a Ripoll a través d’un gasoducte procedent de l’eix Vic-Torelló i que 
al Polígon industrial de Casanova de Baix es desvia pel camí de Casadessús direcció al 
Coll de Baubs i segueix cap a Sant Joan de les Abadesses. Aquest conducte també 
travessa l’àmbit del Pla especial una mica per sobre dels Plans de Cal Menut, en sentit 
est-oest. 

Pel que fa els gasoductes, oleoductes i etilenoductes, a Catalunya, els danys esperats 
són nuls o lleus. No obstant, els gasoductes de la xarxa de transport a 12-16 MPB són 
les conduccions més afectades, amb 15 reparacions. Els municipis amb major 
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possibilitat de donar-s’hi una fuita o ruptura en una conducció són Barcelona, La Roca, 
Sant Celoni, Caldes de Malavella, Manlleu, Torelló, Ripoll, Besalú i Argelaguer. No es 
donen danys en l’etilenoducte ja que el traçat es troba en una zona de baix perill sísmic, 
i per els oleoductes, apareixen 3 fuites en tota l’extensió de la xarxa: dues. en el ramal 
TA-BA-GE i una en el TA-LE-ZA. Són poc probables ruptures per moviment de falles ja 
que tenen uns intervals de recurrència molt superiors als dels escenaris considerats 
(500 anys). 

El nivell de perill per municipi per transport viari de mercaderies perilloses és baix.  
Igualment, pel municipi de Ripoll passa la línia d’alta tensió Vic-Ripoll-Olot-Salt 
(Girona) (132 KV). Per l’àmbit del PEU discorre un gasoducte en sentit est-oest. 

 

 

Il·lustració 32. Nivell de perill per transport viari i ferroviari en l’àmbit (Font: informació extreta de 
Protecció Civil de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Any 2021) 
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4.5.2 Riscos naturals 

4.5.2.1 Risc d’inundacions 

Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, que més impacte 
per la seva freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de rius 
i rieres i per negament de punts baixos del territori i dels nuclis urbans. L’efecte de 
qualsevol avinguda o inundació extraordinària és conseqüència de la combinació de la 
magnitud del fenomen meteorològic i hidrològic (factor de perill) i del valor dels elements 
del territori i de la magnitud de la població afectada (vulnerabilitat).  

Segons les informacions del Mapa de Protecció Civil de Catalunya, tot i trobar-se 
l’àmbit d’actuació molt proper als cursos fluvials del riu Ter i la riera de Maiols, no 
afecta ni queda afectat per cons de dejecció, zones potencialment inundables, 
punts d’acció prioritària, zones inundables T500, T100, T10, zones inundables 
geomorfològicament ni delimitacions de fluxos preferent.   

 

Il·lustració 33. Cursos fluvials en l’entorn de l’àmbit (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia 
del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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Il·lustració 34. Zones potencialment inundables de l’àmbit (Font: informació extreta del Pla 

INUNCAT i Protecció Civil de Catalunya. Any 2021) 
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4.5.2.2 Risc d’incendis 

Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals, el municipi de Ripoll no està declarat zona d'alt risc d'incendi 
forestal. D’acord el mapa de protecció civil de Catalunya, el municipi presenta un perill 
baix i una vulnerabilitat molt alta pel risc d’incendi forestal.  

El perill representa el valor qualitatiu municipal del perill estàtic d'incendi forestal a partir 
de 4 nivells i detalla els exclosos per superfície mínima. La vulnerabilitat representa el 
valor qualitatiu municipal de vulnerabilitat per risc d'incendi forestal a partir de 5 nivells i 
els exclosos per absència d'elements vulnerables. Tenen per objectiu identificar els 
municipis amb major perill d'incendi forestal, d'acord amb l'anàlisi estàtica (no valors 
dinàmics de perill), i amb major vulnerabilitat. 

El mapa de perill bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, indica que l’àmbit del PEU presenta un risc baix. Qualsevol actuació haurà 
de donar compliment a la normativa vigent de prevenció i seguretat d’incendis forestals, 
i caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal (Decret 
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 
Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, el Decret 
123/2005, de 14 de juny i la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El risc d’incendi al municipi de Ripoll i a l’àmbit del PEU és baix, la vulnerabilitat 
en relació al risc d’incendi segons Decret 64/1995 és molt alta.  
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Il·lustració 35. Risc d’incendi en el municipi segons Decret 64/1995 (Font: elaboració pròpia a partir 
de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 

 

Il·lustració 36. Vulnerabilitat en relació al risc d’incendi en el municipi segons Decret 64/1995 (Font: 
elaboració pròpia a partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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4.5.2.3 Riscos geològics 

▪ Risc sísmic 

En el Pla especial d’emergències sísmiques de Catalunya (SISMICAT) s’ha elaborat un 
mapa de zones sísmiques per a un sòl de tipus mitjà, a on es determinen àrees del 
territori en funció de la seva perillositat sísmica. L’àrea pirinenca és una zona amb 
considerable activitat sísmica. El municipi de Ripoll s’ubica en una zona d’intensitat de 
risc sísmic (MSK) VIII, per aquest motiu el municipi està obligat a la redacció d’un Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). Segons la base de dades macrosísmica de Catalunya, 
entre el 1914 i el 2008 s’han enregistrat a Ripoll un total de 23 terratrèmols de diverses 
intensitats. 

Les edificacions de nova construcció al municipi hauran de complir amb el que digui la 
normativa referent a construccions sismoresistents en el Reial Decret 997/2002, de 27 
de setembre, per la qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i 
edificació (NCSR-02) 

Segons el Mapa de zones sísmiques de Catalunya, el nivell d’ intensitat sísmica 
màxima segons l'escala MSK que es pot esperar per a un període de retorn de 500 
anys en el municipi de Ripoll és d’intensitat VIII, molt elevada. 

 

Il·lustració 37. Risc sísmic en el municipi de l’entorn de l’àmbit del PEU (Font: Mapa de Protecció 
Civil. Any 2021) 
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▪ Risc de moviments de vessant 

La zona d’estudi i el seu entorn presenten un nivell de perillositat baix o mig pel 
que fa als riscos geològics, segons indica el mapa de prevenció dels riscos geològics. 
En el mapa per a la prevenció dels riscos geològics s’ha diferenciat el terreny a partir de 
la perillositat geològica a escala 1:25.000.  

  

 

Il·lustració 38. Riscos geològics per fenòmens de moviment de 
vessant de l’àmbit del PEU i el seu entorn (Font: Mapa de 

Prevenció dels riscos geològics. Any 2021) 

 

 

 

L’àmbit del PEU es troba en una zona amb un grau de perillositat baixa per 
esllavissades. A la zona occidental de l’àmbit hi ha una àrea amb indicis d’abundants 
esllavissades recents. Per altra banda, a la zona meridional de l’àmbit es detecta la 
presència d’un escarpament en sòls amb indicis d’inestabilitat, associada a la riera de 
Maiols, riera que es troba fora de l’àmbit del PEU. El PEU no preveu edificacions en 
cap zona de risc de moviments de vessant. 
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4.6 AMBIENT ATMOSFÈRIC 

4.6.1 Contaminació acústica 

L’article 38 del Decret 176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 
protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. Estableix com a 
objectiu de qualitat acústica del territori la no-superació dels valors límit d’immissió que 
estableixen les taules de l’annex A del Decret. Qualsevol actuació i/o activitat al medi, 
haurà de complir amb legislació vigent i no superar els objectius acústics fixats per la 
normativa d’aplicació.  

El municipi de Ripoll té aprovat el mapa de capacitat acústica municipal, i disposa d’una 
ordenança regulació del soroll i les vibracions (aprovada definitiva i publicada el BOP de 
Girona núm.51 en data de 14 de març de 2006).  

A través dels mapes de capacitat acústica municipal, s’estableixen els nivells d’immissió 
a les zones urbanes, nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, 
mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els 
objectius de qualitat acústica.  

Els mapes acústics zonifiquen el territori, d’acord amb el que estableix el Decret 
245/2005, de 8 de novembre, que desenvolupa Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica:  

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A)  
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C)  
d) Zones de soroll: són zones de soroll els espais del territori afectats per la 

presència d’infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim o aeri  
e) Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). Es poden declarar 

zones d’especial protecció de la qualitat acústica, les àrees en què per les seves 
singularitats característiques es considera convenient de conservar una qualitat 
acústica d’interès especial. Tenen aquesta consideració aquelles àrees a camp 
o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais naturals 
protegits, espais de la xarxa Natura 2000, grans recorreguts o altres espais 
protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica per 
conservar-ne els valors; També, aquelles àrees urbanes que engloben parcs, 
zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres àmbits similars 
on es vol mantenir la qualitat acústica. 

f) Zones acústiques de règim especial (ZARE). Es poden declarar zones 
acústiques de règim especial (ZARE) aquelles àrees en què se sobrepassin els 
valors límit d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat 
acústica baixa en 15 dB(A) o més, en qualsevol dels índexs d’emissió de soroll 
Ld, Le i Ln, dues vegades a la setmana, durant dues setmanes consecutives o 
tres d’alternes, dins el termini d’un mes.  

 

L'àmbit del PEU es considera una zona de sensibilitat acústica alta (A), tot i que 
en el seu límit occidental s’hi ubica una zona de sensibilitat acústica baixa (C) allà 
on predomini del sòl d’ús industrial (Polígon industrial Rocafiguera).  
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Il·lustració 39. Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Ripoll (Font: Ajuntament de Ripoll. Any 
2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 
  

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

 

 

71 

4.6.2 Contaminació lluminosa 

Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es classifica 
el territori municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació 
lumínica:  

a) Zones de protecció màxima (E1): comprèn el Pla d'espais d'interès natural 
(PEIN), els espais naturals de protecció especial, els espais de la xarxa Natura 
2000, els espais corresponents al punt de referència de l'Observatori Astronòmic 
del Montsec i també els espais que els ajuntaments han proposat per augmentar 
la protecció envers la contaminació lluminosa.  

b) Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística 
considera com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la 
qual està ampliada amb els espais en els quals els ajuntaments han proposat 
augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.  

c) Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat 
per la planificació urbanística, excepte el territori que a conseqüència de les 
propostes dels ajuntaments, disposa d’una protecció màxima o alta en una part 
del sòl urbanitzable, i disposa d’una protecció menor una petita part del sòl urbà. 

La Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, té 
com a finalitat la regulació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la 
nit, mantenir tant com sigui possible la claror natural del cel, evitar la contaminació 
lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà, i 
globalment millorar l’eficiència del procés, cosa que comportarà l’estalvi d’energia i de 
recursos naturals.  

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 
19 de desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient 
envers la contaminació lluminosa a Catalunya. L’àmbit del PEU per tractar-se de sòl no 
urbanitzable pel planejament vigent de Ripoll, és una zona de protecció alta (Zona E2). 
Un canvi en la qualificació urbanística del sector, sòl urbanitzable d’ús industrial, 
comportaria una zonificació moderada (E3) vers la contaminació lluminosa; però 
s’hauria de tenir en compte evitar incidències sobre el sòl no urbanitzable de l’entorn.  

Qualsevol instal·lació haurà de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001 i el 
Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, aquesta legislació té com a finalitat 
la regulació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir tant 
com sigui possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir-
ne els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar 
l’eficiència del procés, cosa que comportarà l’estalvi d’energia i de recursos naturals. 
Les característiques de l’enllumenat exterior nocturn, hauran de complir amb les 
determinacions del Decret 190/2015 i les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA01 a EA-
07. 

Segons el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa de Catalunya 
elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat), l’àmbit del PEU es situa en 
una zona de protecció alta (E2).  
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Il·lustració 40. Mapa de protecció de la contaminació lluminosa a l’àmbit del PEU (Font: Elaboració 

pròpia a partir de cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat, Any 2021) 

 
El Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, concreta 
les diferents característiques de les instal·lacions en funció de l’ús al qual es destina 
l’enllumenat per tal que el disseny respongui a criteris coherents i racionals. Per tal de 
facilitar el compliment de la legislació vigent, es presenta a continuació la taula de 
prevenció de la contaminació lluminosa i els valors d’il·luminació:  

 

 
Taula 7. Valors d’il·luminació segons les zones de protecció de la contaminació lluminosa (Font: 

Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica (DTeS)) 

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions que estableix el Decret. 
En cas de no poder justificar-ne documentalment el percentatge, s’accepten les 
equivalències de color descrites a l’anterior taula. Totes les làmpades han de ser de 
classe d’eficiència energètica A, A+ o A++ (excepte les làmpades de seguretat, senyals 
i anuncis lluminosos i llums de nadal).  

 Zona E1 Zona E2 Zona E3 Zona E4 

Làmpades 

Vespre 
Vapor de sodi /LED 

tipus ambre 
≤4,200 K ≤4,200 K ≤4,200 K 

Nit 
Vapor de sodi /LED 

tipus ambre 
≤3,000 K ≤4,200 K ≤4,200 K 

FHS (%) 

 

Vespre 1 5 10 15 

Nit 1 1 5 10 

Il·luminació intrusa (lx) 

 

Vespre 2 5 10 25 

Nit 1 2 5 10 

Luminància enllumenat 

ornamental (cd/m
2
) 

Mitjana 5 5 10 25 

Màxima 10 10 60 150 

Luminància màx. en rètols (cd/m2) 50 400 800 1000 

Superfície del rètol S≤0,5 m2 0,5m2<S≤2 m2 2m2<S≤10 m2 S>10 m2 

Luminància màx. en rètols (cd/m2) 1000 800 600 40 
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Es limita el flux d’hemisferi superior instal·lat (FHS) que correspon al percentatge de 
llum emesa cap al cel respecte el total de llum emesa, d’acord amb els valors de la taula 
anterior.  

Es limita la llum que excedeix l’àrea en la qual és útil i envaeix zones on no és necessària 
en forma d’il·luminació intrusa mesurada en lux (lx), d’acord amb els valors de la taula 
anterior.  

En el cas de l’enllumenat ornamental es limita la brillantor de l’element il·luminat. La 
magnitud fotomètrica és la luminància i la seva unitat la candela per metre quadrat 
(cd/m2).  

Pel que respecte als nivells d’il·luminació per l’enllumenat exterior viari i per a vianants 
s’han de complir els nivells d’il·luminació que estableix el Reial Decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07. Pel que respecte a carreteres en àrees rurals i carrils bici fora d’àrees urbanes aquest 
Reial Decret estableix el següent. 

 
Taula 8. Nivells il·luminació de l’enllumenat exterior dels vials en zones rurals (Font: Servei de 

Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica (DTeS) 

En el cas que, per les exigències funcionals de la instal·lació s’hagin d’utilitzar làmpades 
diferents a les anteriors, s’han de tenir en compte les millors tecnologies disponibles en 
eficàcia energètica i d’acord amb l’art. 9.d) de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, han d’emetre 
preferentment en la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga.  

 

 

  

Tipus de Via  
Criteris  Il·luminació (lux)  

Intensitat de trànsit Mitjana  

Carreteres sense voreres i carreteres 
rurals  

IMD<15.000  15/10  

IMD≥7.000  30/20  

Carreteres locals en àrees rurals  
IMD≥7.000  20/15  

IMD<7.000  10/7,5  

Carrils bici fora d’àrees urbanes  
Flux alt  10/15  

Flux normal  7,5/5  

* Aquests valors no poden superar més d'un 20%.  
** En l'horari de nit les instal·lacions han de reduir el seu flux lluminós per adequar-lo a la intensitat de trànsit.  
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4.6.3 Qualitat de l’aire 

La qualitat de l’aire s’expressa per l’absència o presència de contaminants i es quantifica 
per el nivell d’immissió: concentració dels contaminants existents en l’aire, mesurats per 
les estacions manuals i automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).  

Les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es defineixen com a porcions del territori amb una 
qualitat de l’aire similar en tots els seus punts, aquesta delimitació es va realitzar pel 
compliment de la legislació europea en matèria de qualitat atmosfèrica i per a dur un 
control i seguiment de la qualitat de l’aire a Catalunya.  

El municipi de Ripoll es situa a la zona de qualitat de l’aire nº11 Pirineu Oriental que 
engloba 52 municipis, ocupa 2.792km2, acull  64.603 habitants,  té una densitat de 23 
hab/ km2 i consta de 2 punts de mesurament, cap d’ells al municipi de Ripoll. 

L’estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 11. Pirineu Oriental és el 
següent: 

A la Zona de Qualitat de l’Aire 11, Pirineu Oriental, els nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, les 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom estan per sota dels valors límit establerts per la normativa 
vigent. En relació amb els nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han 
superat els valors objectiu establerts a la legislació. Pel que fa als nivells d’ozó troposfèric no s’ha 
detectat cap superació del llindar d’informació horari ni del llindar d’alerta. Finalment, per complir 
el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, s’ha portat a 
terme una campanya de mesures de precursors de l’ozó troposfèric. Quant a l’avaluació dels 
nivells de la resta de contaminants, d’acord amb l’inventari d’emissions i les condicions de 
dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit. 

Pel que respecte a l’àmbit d‘estudi, tot i que no es disposa de dades concretes de 
la qualitat de l’aire, presumiblement la seva qualitat és elevada. El present PEU no 
comporta un augment de contaminació.   
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4.7 SERVEIS D’ABASTAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS 

El Consell Comarcal del Ripollès gestiona els residus municipals de Ripoll. Al municipi 

hi ha una deixalleria municipal i es realitza una recollida selectiva. La taxa de generació 

de residus al municipi va ser de 1,34 Kg/hab/dia a l’any 2015, situant-se per sota l’índex 

comarcal (1,46 Kg/hab. i dia) i similar a l’índex de Catalunya (1,35 Kg/hab. i dia). En total 

es van generar 5.181,23 tones de residus, essent el percentatge de recollida selectiva 

39%, per sota de la comarca (40,4%) i per sobre de Catalunya (38,9%).  

L’any 2015 hi va haver 38 establiments que van realitzar la declaració anual de residus 

al municipi (representen en 33,6% dels totals de la comarca), que van generar en total 

10.946,55 tones. D’aquesta quantitat de residus generats, un 94,4% eren residus no 

especials. Els residus generats en el desenvolupament i funcionament del PEU, seran 

principalment de tipologia industrial. Caldrà preveure la recollida i gestió dels residus 

que es generin, evitant qualsevol incidència ambiental.  

▪ Recursos hídrics, consum d’aigua i sanejament 

A Ripoll, el subministrament de l’aigua potable es gestiona municipalment per l’empresa 
Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll S.A. (SOMARSA) que s’encarrega de la 
captació, potabilització i distribució d’aigua als dos municipis. S’alimenta de l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) “Ripoll- Campdevànol” que tracta les aigües que 
provenen de dues captacions del Freser. La planta potabilitzador està situada a 
Campdevànol, amb una capacitat de tractament màxima entre 280 i 300 m3/ hora, i 
l’aigua tractada s’emmagatzema en dos dipòsits de 300 m3 de capacitat. El dipòsit més 
proper és el de Casa Nova de Baix, situat al Polígon industrial Rocafiguera de 
Campdevànol. Es troba a una cota lleugerament inferior als Plans de Cal Menut i només 
disposa de xarxa fins al Càmping Ripollès. L’altre dipòsit es troba a Sant Pere i abasteix 
el nucli de Ripoll i els polígons Mas d’en Bosch i Pintors.  

Els municipis de Ripoll i Campdevànol tenen concedits un total de 1.900.000 m3 /any, 
equivalents a 60,25l/s. El consum d’aigua de Ripoll durant l’any 2016 va ser de 
945.976m3 , consum mig de 2.591,71 m³/dia; i el consum del municipi de Campdevànol 
durant l’any 2016 va ser de 232.340 m³, amb un consum mig de 636.55 m³/dia.  

El consum total dels municipis de Ripoll i Campdevànol al llarg de l’any 2016 va ser de 
1.178.316 m³, de manera que obtenim un excedent respecte el cabal concedit de de 
721.684 m³. Pel que fa al sanejament, les aigües residuals del municipi es dirigeixen a 
l’estació d’aigües residuals (EDAR) de Ripoll, en funcionament des de l’any 1993, 
gestionada pel Consell Comarcal.  

L’EDAR actualment té un cabal de disseny de 9.000 m3 /dia i una població de 45.000 

habitants – equivalents, i les aigües són abocades al riu Ter, es gestionen les aigües de 

Ripoll i Campdevànol. La gestió de la xarxa de clavegueram es realitza per part de 

l’empresa SOMARSA i amb l’assessorament del Consell Comarcal del Ripollès, com a 

gestor de l’estació depuradora d’aigües residuals Campdevànol – Ripoll.  

Durant la redacció del POUM de Ripoll, la xarxa de sanejament municipal estava sent 
objecte d’anàlisi i reflexió en un Pla Director de sanejament, que es trobava en fase de 
redacció.  La xarxa es troba en procés de transformació de sistema unitari a separatiu. 
El col·lector principal de la xarxa municipal passa paral·lel al polígon de Rocafiguera, 
lluny de l’àmbit.  
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4.8 ENERGIA 

En el PAES de Ripoll, aprovat el setembre de 2015, dins el marc del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses, s’analitza l’evolució del consum energètic al municipi, i s’observa que el 
gas natural, el gasoil i l’electricitat són les principals fonts d’energia del municipi, 
destacant l’electricitat com a principal font per edificis no municipals.  

El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament 
de Ripoll varen consumir 2.140,97 MWh d’energia, que van suposar 593,84 tnCO2, fet 
que representa un 1,2% del total d’emissions del municipi. El consum d’energia respecte 
al 2012 ha incrementat en un 43,87 %, i les emissions, en un 36,00%. 

Aquest augment, s’explica perquè hi ha hagut un augment considerable d’equipaments 
i de punts de llum al municipi, que ha comportat un augment de consum d’energia, així 
com de les emissions associades. Aquest fet es contraposa amb les accions que 
l’ajuntament ha anat prenent al llarg dels anys per reduir els consums energètics.  

Ripoll, ha augmentat en 25 equipaments algun d’ells molt considerables amb uns 
consums energètics molt importants (una biblioteca, un museu i algun pavelló en son 
alguns exemples). Aquest augment també ha succeït tot i que en menor mesura amb 
l’enllumenat públic ja que s’han augmentat en 7 els enllumenats públics del 2005 al 2012 
fet que ha fet augmentar-ne el consum (a pesar de l’esforç que s’ha realitzat també, per 
disminuir el consum en aquest àmbit). 

Un element interessant a tenir en compte ha estat el procés de substitució gradual de la 
font d’energia, ja que s’ha passat progressivament del gasoil com a font d’energia 
tèrmica, cap al gas natural, mantenint en determinats equipaments el gasoil encara. Tot 
i això, l’electricitat continua sent la font d’energia més important en l’àmbit de 
l’ajuntament, degut segurament per la presencia dels enllumenats públics. Aquesta 
substitució en el combustible podria ser la causa que tot i l’augment en l’energia, no 
s’hagi vist un augment de la mateixa magnitud en les emissions, ja que l’augment d’un 
17% en la utilització de l’energia es tradueix sols en un 5% en les emissions. El factor 
d’emissió del gasoil, és de 0.267 tn CO2/MWh, mentre que el del gas natural és de 0.202 
tn CO2/MWh. 

 

Il·lustració 41. Síntesi dels resultats de l’inventari de referència d’emissions de l’àmbit Ajuntament 
de Ripoll: emission generades (tn CO2) i consum per fonts d’energia (MWh) 2005-2012 (Font: Pla 

d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’any 2015) 
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Electricitat 

Actualment hi ha una línia de distribució de mitja tensió aèria que creua l’àmbit en sentit 
est-oest (E_Distribución de Fecsa- Endesa) i una de baixa tensió, també aèria que 
segueix aproximadament el mateix traçat però més propera a la pista forestal d’accés.  

Pel desenvolupament del PEU, es preveu un consum de recursos energètics 
principalment per a ús industrial, així doncs es produirà un augment de la demanda 
d’energia per aquest ús al municipi.  L’àmbit disposa de subministrament elèctric de 
l’empresa Electrica Vaquer, SA, per mitjà d’una línia aèria de mitja tensió provinent de 
la carretera C-17, que segueix el traçat de la riera de Les Llosses, que creua la C-26 i 
alimenta una unitat de transformació situada a l’extrem nord- est dels terrenys afectats.  
El sector s’haurà de connectar a la xarxa elèctrica existent. La xarxa de gas més propera 
a l’àmbit, discorre pel voral dret de la carretera C-17 provinent de Ripoll, però és en 
forma de branca domèstica i no arriba a la intersecció amb la carretera C-26.  
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4.9 CANVI CLIMÀTIC  

El marc del problema del canvi climàtic és global, però en canvi, els impactes i les 

eventuals accions d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori. La principal 

iniciativa per fer front al repte del canvi climàtic en els ens locals, és el Pacte d’Alcaldes, 

constituït formalment per la Comissió Europea el 29 de gener del 2008, per tal 

d’aconseguir objectius de reducció ambiciosos de cara al 2020.  

El Pacte consisteix en un compromís oficial de les ciutats adherides de superar els 

objectius establerts per la Unió Europea al 2020, reduint les emissions de CO2 als 

territoris respectius en almenys un 20% mitjançant l'aplicació d'un Pla d'acció per 

l'energia sostenible (PAES).  

L’Ajuntament de Ripoll es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 4 de febrer 

de 2013, i va elaborar amb l’ajuda de la Diputació de Girona el Pla d’Acció d’Energia 

Sostenible (PAES) del municipi, aprovat el 29 de setembre de 2015.  

“El 2005, el municipi Ripoll va emetre 50.402,30 tn de CO2, que representen el 38,96 % 

del conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 4,68 tn CO2/càpita, un valor inferior 

a les emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 4,90 tn CO2/càpita, i a les 

del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,39 tn CO2/càpita. 

El Pla d’Acció del municipi de Ripoll consta de 40 accions de les quals 38 són 

planificades mentre que 2 ja s’han realitzat. Aquestes accions suposen una reducció de 

10.186,57 tn CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 20,21% de les emissions del 2005.”  

Com s’ha detallat en l’apartat d’energia, el futur PEU s’estima que consumirà 

principalment electricitat, caldrà tenir en compte les emissions de CO2 associades a 

aquests consums, que poden produir un augment en les emissions GEH al municipi. El 

PEU ha considerat significatives mesures de reducció dels GEH que condicionen 

totalment els consums i l’impacte sobre el canvi climàtic (veure 9. Repercussions 

sobre el canvi climàtic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 42. Resultats de 
l’inventari d’emissions de 
referència de Ripoll (Font: 

PAES. Any 2015) 
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5. ASPECTES CLAU DEL PERFIL AMBIENTAL  

Ocupació del sòl i geomorfologia  

El terme municipal de Ripoll s’ubica al sector meridional central de la comarca del 
Ripollès, en el Prepirineu català, concretament a l’aiguabarreig del Ter i el Freser dins 
la conca alta del riu Ter. El relleu de Ripoll es caracteritza pel seu modelat fluvial i 
torrencial, molt ramificat amb vessants que tenen entre 300 i 600 metres de desnivell. 
Més d'un terç del municipi té pendents abruptes, superiors al 50% de desnivell. Ripoll 
actua com a nus de comunicacions entre les comarques d’Osona, el Berguedà, la 
Cerdanya i la Garrotxa. A les estretes terrasses fluvials del Ter per on s’assenta el 
municipi hi conflueixen diferents infraestructures viàries (C-17 i C-26) i ferroviàries 
encaixades en el relleu o a través del teixit urbà. 

L’àmbit del PEU es situa al Nord-est del terme municipal de Ripoll, en el seu límit amb 
el terme de Campdevànol. Concretament, es situa al Puig de la Devesa de Ripoll, en un 
àmbit de sòl no urbanitzable de 145 ha, sobre els solells de Cal Menut, els solells de 
Casadessús, Quintans de Casadessús  i l’obaga de Clarella. El Puig de la Devesa és 
una muntanya de 1.091 msnm entre els termes municipals de Ripoll i Campdevànol. 
L’àmbit d’actuació va de la cota 740 a 1.091 msnm. Gran part del terreny presenta un 
pendents superiors al 15%. Es situa sobre la unitat geològica d’alternança de gresos i 
margues amb conglomerats que es correspon amb el tram inferior de la formació de 
Vallfogona del Lutecià inferior. L’àmbit se situa a la riba dreta del riu Freser i queda 
tancat pel sud per la riera de Maiols. L’àmbit engloba els torrents de Palou, Cal Menut, 
del Pic de la Devesa i de Casadessús. i el torrent de Can Maiols.  

Biodiversitat i patrimoni natural 

A l’àmbit del PEU la coberta del sòl és essencialment vegetal. Destaquen els boscos de 
roureda de roure martinenc, pineda de pi roig, matollars, prats i herbassars i altres 
conreus herbacis. A l’àmbit d’actuació hi ha pastures amb arbrat, sòl forestal, pastius i 
sòls improductius. 

A l’àmbit d’actuació del PEU hi ha presència dels següents hàbitats vegetals:  

1. pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) o repoblacions sense sotabosc forestal,  
2. rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens) calcícoles, de la muntanya 

mitjana, 
3. pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) calcícoles i xeròfiles dels Pirineus,   
4. boscos mixtos de roure martinenc (Quercus pubescens) i pi roig (Pinus Sylvestris), 

calcícoles de la muntanya mitjana,  
5. prats calcícoles i mesòfils amb Festuca nigrescens, Plantago media, Galium verum, 

Cirsium acaule, de la muntanya mitjana i de l’estatge subalpí dels Pirineus i de les 
terres properes, 

6. joncedes i prats, sovint emmatats d’Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes 
associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa. 

L’àmbit del PEU no es troba comprès dins de cap espai PEIN, Xarxa Natura 2000, ZEPA, 
zona d’especial conservació, forests públics municipals ni zones humides. Els espais 
naturals protegits més propers son els LIC “Riberes de l'Alt Ter” (codi ES5120019) de 
410 ha i la “Serra Cavallera” (codi ES5120003) de 6381,84 ha, el primer a 2km a l’Est, 
el segon a 2km al Nord de l’àmbit de del PEU 
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L’àmbit d’actuació del PEU es situa sobre una extensa àrea d’interès per a la 

connectivitat terrestre anomenada Àrea de Ripoll -riera Gavarresa. D’altra banda i donat 

que l’àmbit es situa entre el riu Freser i la riera de Maiols, es troba dins de la conca 

extensa del connector fluvial principal del riu Ter. L’àmbit d’actuació presenta 

majoritàriament un índex de connectivitat terrestre mitjà.   

A l’àmbit de d’actuació del PEU, l’HIC més representatiu és el de “prats i -fàcies 
emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco- Brometea). 
Tot i que bona part d’aquest HIC es situa justament en l’àmbit interior que queda exclòs 
del PEU (àmbit de Casadessús). En el sector sud-oriental de l’àmbit, a la llera del torrent 
de Maiols, hi ha presència  d’hàbitats típics de rius de tipus alpí amb bosquines de 
muntanya. 

Gran part del terme municipal de Ripoll, incloent-hi l’àmbit d’actuació del PEU es troba 
dins d’una àrea d’interès faunístic i florístic. El Torrent del Pic està catalogat com a Àrea 
d’Interès Faunístic i Florístic i aquest travessa de nord a sud l’àmbit. Així mateix el 
Torrent de Muiols també està catalogat com a Àrea d’Interès Faunístic i Florístic, el qual 
es troba en el límit sud de l’àmbit del PEU. El cranc de riu de potes blanques, ibèric o 
autòcton (Austropotamobius pallipes) (codi HIC 1092, catalogat com a no prioritari), el 
qual ha passat en poques dècades de ser una espècie àmpliament distribuïda a les 
conques de la Muga, el Fluvià i el Ter a ser una espècie molt escassa i en regressió 
constant. Segons dades de la Generalitat només està present en una longitud de 2,81 
km de l’espai natural protegit de les riberes de l’Alt Ter. Fa uns anys es trobava per tots 
els rius i torrents del municipi de Ripoll, però darrerament ha quedat confinat a alguns 
torrents de la Serra del Boix i tributaris de la riera de Vallfogona. 

L’àmbit del PEU es troba dins de una zona de protecció per a l’avifauna amb la finalitat 
de reduir els riscos d’electrocució. 

Paisatge i patrimoni 

El Catàleg del Paisatge de les comarques gironines destaca els valors naturals, 
històrics, culturals i socials del paisatge de la unitat de l’Alt Ter, molts d’ells emprats com 
a atractiu turístic pel seu desenvolupament econòmic.  Pel que fa els elements 
configuradors del paisatge, l’àmbit de d’actuació es situa sobre un patró de vall interior 
tancada, amb bosc de ribera i bosc mixt al sud. Mentre que al nord-est dominen els 
elements forestals de bosc mixte i caducifoli.   

L’àmbit d’actuació es situa sobre un relleu de fons de vall de la riera de Maiols. Segons 
l’Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya, a prop de Ripoll hi ha 3 espais 
d’interés geològic, a 6 km cap el Nord de l’àmbit d’actuació es situa el geòtop Pont de 
les Coves (Vall del Freser), a 7 km a l’Est de l’àmbit es situa el geòtop Mines de Surroca 
i Ogassa i a 12 km, al Sud de l’àmbit, el geòtop Coll de Terradelles. Al municipi de Ripoll 
s’ubiquen dos punts d'interès geològic. A menys de 2 km s’emplaça un aflorament situat 
a prop de la font de Sant Roc que mostra la fàcies típica de la formació Bellmunt; a 4 
km, hi ha una antiga explotació de guix, situada a la muntanya de Sant Antoni, on hi 
afloren els guixos blanquinosos de la formació Vallfogona. 
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L’àmbit d’actuació del PEU no afecta cap bé cultural d’interès local (BCIL), ni nacional 
(BCIN). A l’est de l’àmbit, en el seu límit amb el Puig Duran existeix un jaciment 
arqueològic, el petroglif de la Tortuga, recollit pel PGOU de Ripoll. A 100 metres cap al 
sud-est de l’àmbit es situa el jaciment arqueològic corresponent al dipòsit d’armes de 
Comallevosa (PGOU Ripoll) i, a 200 cap a l’oest, es localitza el jaciment arqueològic de 
Sota Palou catalogat al PGOU de Campdevànol. Dins l’àmbit hi discorre el camí SL-C 
11 Sant Roc. 

 

Hidrologia, riscos i proteccions 

Al municipi de Ripoll, la hidrologia juga un paper fonamental en l’estructura, el paisatge 
i la història econòmica. L’àmbit d’actuació del PEU limita al sud amb la riera de Maiols. 
El travessen quatre torrents, d’est a oest són el torrent de Palou, torrent de Cal Menut, 
torrent del Pic de la Devesa i el torrent de Casadessús. A banda de la nodrida xarxa 
hídrica superficial natural, existeix una considerable xarxa de canals artificials que 
deriven l'aigua del Ter i del Freser.  

Pel que respecte a la hidrologia subterrània, Ripoll conté els tres tipus principals 
d'aqüífers que existeixen a Catalunya: aqüífers granulars, fissurats i càrstics. L’àmbit 
d’actuació se situa sobre un aqüífer en medi fissurat de calcàries i gresos.  

L’àmbit del PEU no queda afectat per cons de dejecció, zones potencialment inundables, 
punts d’acció prioritària, zones inundables T500, T100, T10, zones inundables 
geomorfològicament ni delimitacions de fluxos preferent,  segons la informació 
disponible de l’Agència Catalana de l’Aigua i Protecció Civil de Catalunya, tot i trobar-se 
l’àmbit d’actuació molt proper als cursos fluvials del riu Ter i la riera de Maiols,  

El risc d’incendi al municipi de Ripoll i a l’àmbit del PEU és baix, la vulnerabilitat en 
relació al risc d’incendi segons Decret 64/1995 és molt alta. 

El nivell de perill per municipi per transport viari de mercaderies perilloses és baix.  

El nivell d’ intensitat sísmica màxima segons l'escala MSK que es pot esperar per a un 
període de retorn de 500 anys en el municipi de Ripoll és una intensitat VIII, molt 
elevada. 

L’àmbit del PEU es troba en zona de sensibilitat acústica alta (A), tot i que en el seu límit 
occidental s’hi ubica una zona de sensibilitat acústica baixa (C) amb predomini del sòl 
d’ús industrial (Polígon industrial Rocafiguera). 

L’àmbit del PEU es situa en zona de protecció alta (E2) envers la contaminació 
lluminosa. 

 

  



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 
  

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

 

 

82 

6. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA ESPECIAL 

A l’hora de concretar els objectius ambientals del Pla Especial, a part dels objectius 
fixats per les figures de planejament superior, cal també donar compliment a l’annex I 
de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 27 de juny 
de 2001, relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, 
coneguda també com a avaluació́ ambiental estratègica, que estableixen que caldrà 
definir els objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari 
o de l’Estat que guardin relació amb el pla o programa i que determinen que caldrà 
concentrar-se en aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i 
la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni 
cultural (que inclou el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i les seves 
interrelacions). Així doncs, en aquest punt s’han analitzat els objectius ambientals dels 
àmbits següents, en les normatives sectorials ambientals europees, estatals i 
autonòmiques que afecten l’àmbit del Pla Especial: 

 Biodiversitat 
 Sòls 
 Aigua 
 Ambient atmosfèric 
 Canvi climàtic 
 Paisatge 
 Connectivitat 

Tot seguit es determinen els objectius ambientals de cada àmbit que tenen relació amb 
el Pla especial objecte d’estudi: 

Canvi climàtic  

Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia 
neta, horitzó́ 2007-2012-2020 (EECCEL), aprovada 
any 2007  

Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-
2020  

Llei 16/2017, de l'1 d'agost del Canvi climàtic.  

 Increment de l’ús d’energies netes i renovables.  

 Millora de l’eficiència energètica i comportament energètic, en 
habitatges, sector serveis i el transport.  

 Foment de la mobilitat sostenible i el transport públic.  

 Implantar mesures de precaució́ per preveure, prevenir o reduir 
al mínim les causes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes 
negatius.  

Aigua  

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del 
Consell de 23 d’octubre de 2000, per la qual 
s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit 
de la política d'aigües.  

Reial Decret 849/1986 (RDPH), modificat pel Reial 
Decret 638/2016, de 9 de desembre.  

Llei d’Aigües (Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol)  

 Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes.  

 Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles  

 Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües 
subterrànies i evitar noves contaminacions.  

Ambient atmosfèric  

Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i el 
Consell de 21 de maig de 2008.  

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a 
la mejora de la calidad del aire. 

 Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana 
i pel medi ambient de la contaminació de l’aire.  

 Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan 
sigui necessari.  
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Biodiversitat  

Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 
1992, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres.  

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni 
natural i de la biodiversitat; i Pla estratègic del 
patrimoni natural i biodiversitat 2011-2017  

Estratègia de desenvolupament sostenible de 
Catalunya (EDSCAT), 2010; i Estratègia catalana 
d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC), 2013-2020  

Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de 
Catalunya 2030.  

 Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar 
els processos de desplaçament i dispersió de les espècies.  

 Garantir la conservació de la diversitat dels hàbitats, amb 
especial atenció als endèmics, rars o amenaçats o els que estan 
en regressió.  

 Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la 
conservació dels paisatges propis.  

 Garantir l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació 
de la diversitat biològica.  

 

Sòls  

Proposta de Directiva per la que s’estableix un 
marc per a la protecció del sòl i es modifica la 
Directiva 2004/35/CE.  

 Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, 
desertificació, pèrdua de matèria orgànica, contaminació, 
segellat, compactació, reducció de la seva biodiversitat, 
salinització i inundació i esllavissament.  

 Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl.  

Paisatge  

Conveni europeu del paisatge.  

Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge. 

 Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-ho i/o 
preservar-lo.  

 Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol 
actuació d’ordenació i gestió del territori i valorar els seus 
efectes sobre el paisatge.  

Connectivitat  

Estratègia de la Comunitat Europea en biodiversitat 
(1998)  

Bases per les directrius de connectivitat ecològica 
de Catalunya (DMAH 2006)  

 Protecció dels espais amb valor natural que defineix la 
planificació sectorial i territorial, i també la d’aquells altres 
components del medi natural que permeten el manteniment de 
la connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes.  

 Procurar concentrar les noves actuacions en indrets que tenen 
un menor valor ecològic, de manera que no interrompin cap 
connexió ecològica o corredor biològic d’àmbit.  

Mobilitat sostenible  

Llei 9/2003 de la mobilitat  

 Fomentar l’ús del transport públic.  

 Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta 
en el procés de planificació de nous desenvolupaments 
urbanístics i en els àmbits urbans consolidats.  

 

 

 

Els objectius i criteris ambientals específics del PEU de desenvolupament per a la 
implantació d’un Bike park al puig de la Devesa de Ripoll, objecte d’estudi es detallen a 
la taula següent. 
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Objectius ambientals del 
PEU 

Criteris ambientals del PEU 

Jerarquització́  

P(Prioritari)  

S(Secundari) 

 

 

 

 

A. Ocupació i 
consum de sòl 

Minimitzar el 
consum de sòl i 
racionalitzar-ne 
l’ús 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1- Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida 
del territori. 

P 

A2-Preservar de l’ocupació permanent la màxima superfície possible del 
SNU,  evitant l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i 
infraestructures vinculades a aquests usos i permetent només 
aquelles ampliacions necessàries per a acollir satisfactòriament els 
nous usos previstos.   

P 

A3- Minimitzar els moviments de terres, tot procurant la màxima 
adaptació topogràfica de les actuacions projectades. 

S 

A4- Evitar aquells usos que tenen associats una elevada transformació 
territorial i freqüentació en aquells sòls que comprenen més valors i 
qualitats ambientals. 

S 

A5- Minimitzar el consum de sòl i la dispersió territorial de les 
instal·lacions associades a les activitats d’equipaments en sòl no 
urbanitzable, tot prioritzant la seva ubicació en aquells 
emplaçaments ja degradats i limítrofs amb el sòl urbà. 

S 

A6- Preveure que els nous usos i ocupacions tinguin accés previ garantit 
a fi efecte de minimitzar el consum de sòl associat a noves 
infraestructures. 

S 

B. Biodiversitat, 
connectivitat i 
patrimoni 
natural 

Conservar la 
biodiversitat i 
elements 
d’interès 
natural 

 

B1- Conservar i protegir els sòls ocupats per ecosistemes fràgils i 
escassos, i els sòls ocupats per hàbitats d’espècies amenaçades. 

P 

B2- Preservar i millorar l’estat dels sistemes de connexions ecològiques, 
tot evitant actuacions que fomentin l’efecte barrera i contribueixin a 
la pèrdua de qualitat en l’índex de connectivitat terrestre. 

S 

C. Paisatge 

Integrar el 
paisatge en el 
procés del 
planejament 
urbanístic i 
protegir i 
millorar la 
qualitat del 
paisatge 

C1- Integrar les instal·lacions amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte 
visual 

P 

 
C2- Delimitar les àrees que presentin una major qualitat i fragilitat 

paisatgística, tot evitant la seva transformació.  
 
 
 

P 

D. Cicle de 
l’aigua i gestió 
de residus 

Compatibilitzar el Pla 
Especial amb el cicle 
de l’aigua i minimitzar 
l’impacte de la 
construcció sobre el 
cicle dels materials i el 
medi ambient en 
general 

D1- Protegir els recursos hídrics, hidrològics i hidrogeològics d’interès. S 

D2- Preservar i millorar la qualitat de l’aigua, evitant la sobreexplotació i 
la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. 

S 

D3- En cas d’adequació dels accessos i la vialitat, minimitzar els espais  
impermeables, establint superfícies màximes i l’exigència de 
paviments porosos, per tal de facilitar la infiltració de l’aigua de pluja.  

S 
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Objectius ambientals del 
PEU 

Criteris ambientals del PEU 

Jerarquització́  

P(Prioritari)  

S(Secundari) 

E.  Energia, qualitat de 
l’aire i canvi climàtic 

Minimitzar els efectes 
sobre la qualitat de 
l’aire i el canvi climàtic i 
reduir al màxim les 
immissions de 
substàncies 
contaminants. 

 

E1- Prevenir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica. S 

E2- Regular els usos atenent a la minimització dels efectes del canvi 
climàtic. 

S 

E3- Evitar usos que comportin pèrdua en la qualitat de l’aire en zones 
fràgils o sensibles.  

S 

F. Riscos 

Incloure l’anàlisi dels 
riscos al si del procés 
de planejament amb 
l’objectiu de fer front als 
riscos observats i 
prendre les mesures 
pertinents per a 
minimitzar-ne els 
efectes 

F1- Deixar lliures les zones subjectes a major risc natural i aplicar les 
mesures de prevenció de riscos escaients. 

P 

F2- Tenir en compte les mesures preventives contemplades en la 
legislació  vigent sobre prevenció d’incendis forestals. 

P 
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7. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES I ELS EFECTES 
PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I 
TERRITORIALS CONCURRENTS 

7.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL 

Són diverses les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el municipi de 
Ripoll. Així mateix, algunes de les consideracions establertes en aquestes figures 
provenen d’estudis i plans que, tot i no tenir caràcter normatiu, també estableixen 
objectius i criteris de protecció ambiental en el marc de redacció de del present PEU. 
Aquestes figures són les següents: 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en endavant PTPCG, va ser 
aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010 pel Govern de Catalunya i publicat al 
DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010. D’acord amb el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines (PTPCG). El PTPCG distingeix tres tipus bàsics de sòl en el 
sistema d’espais oberts del sòl no urbanitzable, amb la finalitat de modular les normes 
de protecció en funció de les condicions de les diferents àrees de sòl i dels papers que 
han de representar en el territori. Concretament en l’article 2.3 del PTPCG es 
distingeixen els següents tipus bàsics de sòl en els espais oberts:  

a) Sòl de protecció especial 
b) Sòl de protecció territorial 
c) Sòl de protecció preventiva 

L'àmbit definit pel present Pla especial està classificat majoritàriament com a sòl de 
protecció preventiva i una petita part al nord de l’àmbit (8,57 ha) com a sòl de protecció 
especial, no subjecta a proteccions sectorials (PEIN ni Xarxa Natura 2000).   

Il·lustració 43. Proposta d’espais oberts segons el PTCG (Font: cartografia del PTCG. Any 2010) 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 
  

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

 

 

87 

 

Els sòls de protecció preventiva, dominants en l’àmbit del Pla especial, són els que 
impliquen una menor protecció a nivell ambiental, ja que són una opció preferent davant 
la del sòl de protecció territorial o especial per a implantacions admeses en sòl no 
urbanitzable, d’acord amb els articles 2.10 i 2.11: 

Article 2.10 Sòl de protecció preventiva: definició 
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla 
considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el 
planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla 
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i 
edificades, si escau. 
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, 
es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor 
estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla 
determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa. 
 
Article 2.11 Sòl de protecció preventiva: regulació 
1. El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística 
estableix per al règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu1/2005). 
2. Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a urbanitzable les 
peces de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció 
de les opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb 
les estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla, tenint present els 
valors naturals, ambientals i/o agraris a preservar. Si, per raons d’interès general, fos necessària 
la classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar 
als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15. 
3. El sòl de protecció preventiva que mantingui la classificació de sòl no urbanitzable continua 
subjecte a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que estableixi 
en cada cas el Pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de planejament 
urbanístic, si escau. Sense perjudici de les restriccions específiques per a determinades àrees 
establertes en el Pla d’ordenació urbanística municipal o altres instruments urbanístics, cal 
considerar, en general, el sòl de protecció preventiva com una opció preferent davant de la del 
sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable. 
4. Els plans municipals han de posar una especial atenció en l’ordenació de l’àmbit del sòl de 
protecció preventiva, sense perjudici de la capacitat del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
precisar, d’acord amb el Pla territorial, l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable del terme 
municipal. El Pla estableix a l’article 2.13 d’aquestes normes, recomanacions per a una adequada 
ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic i, en el seu títol sisè, així com en  
les disposicions transitòries, condicions d’integració paisatgística en els espais oberts. 
5. El Pla determina alguns espais de sòl de protecció preventiva a l’entorn d’activitats 
econòmiques existents aïllades en els municipis de Cervià de Ter, Sant Gregori i Vall-llobrega, 
que, atenent els arguments expressats en la informació pública, el Pla considera que cal facilitar-
ne la continuïtat, i l’ampliació si és necessària, mitjançant el procediment urbanístic pertinent en 
cada cas. El planejament urbanístic municipal ha d’establir, si s’escau, les condicions de la 
transformació d’aquest sòl evitant la parcel·lació per a usos aliens a l’activitat implantada o a les 
finalitats específiques assenyalades en el Pla. 
6. La formalització del connector, previst en sòl de protecció preventiva, entre els espais de la 
Xarxa Natura 2000 del riu Ter i Les Gavarres, que es localitza al nord de Montjuïc, al municipi de 
Girona, ha de tenir una amplada suficient per garantir-ne la funcionalitat i assolit el màxim 
perímetre de contacte amb l’espai de Les Gavarres. 
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Els articles 2.6 i 2.7 de la normativa del PTPCG defineixen i regulen les característiques 
del sòl de protecció especial 

Article 2.6 Sòl de protecció especial: definició 
1. 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. 
 
Article 2.7 Sòl de protecció especial: regulació 

1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens perjudici de 
la precisió de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4. Amb aquesta finalitat ha de ser 
classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, 
excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons 
per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la 
incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. 
Quan es doni aquesta situació, el tractament del sòl haurà de garantir la preservació dels valors 
que han motivat la seva inclusió en la categoria de protecció especial. En els sòls de protecció 
especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article. 
2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels 
apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, 
s’entén que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa 
referència l’apartat 5 de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions 
d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven 
la protecció especial. 
3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova 
planta o ampliació de les existents: a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació 
dels valors objecte de protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de 
preservació que estableix el Pla, la qual cosa comporta el compliment de les especificacions que 
s’assenyalen a l’apartat 7 del present article. Aquestes edificacions corresponen al tipus A de 
l’article 2.5. b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que 
estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es 
compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present article 
per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl. 
Aquestes edificacions o instal·lacions  corresponen als tipus B i C de l’article 2.5. 
4. En el sòl classificat com de protecció especial que es destini a activitats agràries, s’entén com 
a edificacions motivades per la millora de la seva gestió les necessàries per a l’agricultura a cel 
obert i la ramaderia extensiva, tal com els coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, 
per al bestiar o la maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 a) 
i b) de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i els articles 
concordants del Reglament (Decret 305/2006). 
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com 
també totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables considerades del tipus B en 
l’apartat 3 de l’article 2.5 requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’Estudi d’impacte 
i integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposen els articles 4.1 i 4.2 de 
les Directrius de Paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els 
efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la 
preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl, sense perjudici del que 
s’assenyala a l’apartat 8. 
6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció 
especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions 
que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, 
corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones 
humides i espais d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a 
activitats agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions 
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agràries i les seves infraestructures. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la 
naturalesa de l’obra ha de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció 
especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins 
l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de 
Paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el 
compliment de les condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. 
7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha 
de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial 
els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les 
següents variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible 
impacte de l’activitat. 

a) Vegetació i hàbitats de l’entorn 
b) Fauna de l’entorn 
c) Valor edafològic 
d) Funcions de connector biològic 
e) Estabilitat del sòl 
f) Funcions hidrològiques 
g) Connectivitat territorial 
h) Gestió dels residus 
i) Accessibilitat i necessitat de serveis 
j) Increment de la freqüentació 
k) Patrimoni cultural i històric 
l) Patrimoni geològic 
m) Zones humides 
n) Paisatge 
o) Qualitat atmosfèrica 
p) Millora esperada de l’espai protegit 
q) Valor productiu agrari 

En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada,.- seran determinants en la 
valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial. 
8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors urbanístics, plans 
d’ordenació urbanística– i d’altres instruments de planificació sectorial, es poden, en el marc de 
les regulacions d’ordre general que s’expressen en aquestes normes, desenvolupar de forma 
detallada les condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats a què es refereix 
l’apartat 5, com també les condicions específiques per a la implantació de les infraestructures 
necessàries. Quan hi hagi aquestes regulacions, no és necessari analitzar i valorar la inserció en 
l’entorn territorial a què es fa referència, amb caràcter general, en aquest article, sense perjudici 
de: a) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a determinades 
actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió. b) Les avaluacions d’impacte ambiental 
que exigeix la normativa ambiental de Catalunya per als espais compresos en el pla d’espais 
d’interès natural. c) Les condicions específiques de caràcter més restrictiu establertes per als 
sòls que formen part de la Xarxa Natura 2000, en especial el compliment de l’article 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i la flora silvestres. 
9. Als espais de protecció especial destinats a la producció agrària s’ha d’afavorir 
l’ambientalització de les activitats agrícoles i ramaderes, principalment pel que fa al manteniment 
i millora de les taques de vegetació natural (reticles, tanques verdes, illes de vegetació, mosaics 
i altres) i a la incorporació de mesures agroambientals, d’acord amb les polítiques agràries i els 
instruments de suport i finançament existents. Els departaments competents han de definir 
projectes de restauració i de foment amb aquests objectius per tal que les reposicions no gravin 
significativament l’activitat agrària 
10. Les activitats extractives que tinguin lloc en el sòl de protecció especial es regeixen per allò 
establert a l’article 2.18. 
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En el seu article 2.5, el PTPCG considera favorables determinades edificacions, 
instal·lacions i infraestructures en els espais oberts: 

Article 2.5 Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts 
1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i 
infraestructures en els espais oberts els següents: 

a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic; 
b) que siguin d’interès públic. 

Als efectes d’aquest article, aportar qualitat s’entén com tenir conseqüències positives i 
duradores envers un territori endreçat en un àmbit que transcendeixi àmpliament l’extensió 
específica de l’actuació. 
2. El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els espais oberts la 
reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a 
l’autorització de noves edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva inserció 
territorial i paisatgística. 
3. Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els 
diferents tipus d’espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació 
urbanística i la normativa sectorial, el Pla distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus 
efectes i objecte: (...) 
c. Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent. Comprèn les infraestructures 
i equipaments d’interès públic que han de situar-se en el medi rural, entre els quals, i als efectes 
de les determinacions d’aquest Pla territorial, es distingeixen: infraestructures lineals (C1) com 
carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres elements significatius; elements d’infraestructures 
(C2) com parcs solars, parcs eòlics, antenes de telecomunicacions, instal·lacions de tractament 
del cicle de l’aigua, plantes de tractament de residus, i altres elements, així com elements 
d’equipament públic que la legislació urbanística no prohibeix en sòl no urbanitzable (C3) com 
cementiris, establiments penitenciaris i d’altres. 
 
 
 
 
 

 

Il·lustració 44. Fragment de plànol O.11. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 
d’infraestructures. Ripollès (PTCG, any 2010) 

A la vegada, el PTPCG grafia una reserva de vialitat indicativa que enllaça Sant Joan 
de les Abadesses amb Campdevànol, una variant que s’indica com a “corredor en 
estudi”. A la memòria del Pla s’exposa el següent: 

(...) A Ripoll, també s’indica com a corredor en estudi la variant nord de la C-26 i que també afecta 
a Campdevànol. En aquest nucli s’indica la possibilitat de pas per qualsevol dels dos costats, tot 
i que el pas per ponent garantiria una millor connectivitat amb la GI- 401 cap a la Pobla de Lillet. 
El Pla també recull com a traçat en estudi la variant est de Ripoll de la C-17 que anirà, des de 
l’enllaç sud amb la C-26 (tram Berga-Ripoll) fins a enllaçar amb el tram de la C-26 nord cap a St. 
Joan de les Abadesses, punt on també caldrà preveure una variant. 
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Il·lustració 45. Detall del corredor en estudi (Font: Plànol O.4 Estratègies de desenvolupament del 
PTPCG, any 2010)  
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A les normes queda recollit a l’article 4.3. de la manera següent: 

6. Pel que fa als elements de nou traçat, el Pla adopta diferents nivells de concreció en funció 
del seu grau de definició projectual i altres circumstàncies concurrents, sens perjudici d’allò 
establert al punt a) de l’article 4.5 de les presents normes:  

- Nou traçat indicatiu: la representació gràfica és figurativa amb l’objectiu de donar una 
imatge aproximada del traçat final en trams amb un cert nivell de definició projectual. 
- Traçat en estudi: representació gràfica és figurativa amb l’objectiu de donar una imatge 
aproximada de: 
- les alternatives de traçat en estudi en trams amb un cert nivell de definició projectual. 
- els nous traçats proposats pel Pla 
- Corredor en estudi: la representació gràfica és esquemàtica i pretén expressar l’objectiu 
de connectivitat entre punts. 
- Variant en estudi: la representació gràfica és esquemàtica i pretén expressar la 
necessitat d’un nou traçat de bypass. Tot això sens detriment que, en el cas de nuclis 
urbans, el corresponent estudi informatiu hagi de justificar la necessitat del nou traçat en 
front el condicionament de la travessera existent, i que, fins i tot, es pugui optar per 
aquesta darrera opció. 

A la memòria del Pla s’exposa: 

(...) A Ripoll, també s’indica com a corredor en estudi la variant nord de la C-26 i que també afecta 
a Campdevànol. En aquest nucli s’indica la possibilitat de pas per qualsevol dels dos costats, tot 
i que el pas per ponent garantiria una millor connectivitat amb la GI-401 cap a la Pobla de Lillet. 
El Pla també recull com a traçat en estudi la variant est de Ripoll de la C-17 que anirà, des de 
l’enllaç sud amb la C-26 (tram Berga-Ripoll) fins a enllaçar amb el tram de la C-26 nord cap a St. 
Joan de les Abadesses, punt on també caldrà preveure una variant. 

A les normes queda recollit a l’article 4.3. de la manera següent: 

6. Pel que fa als elements de nou traçat, el Pla adopta diferents nivells de concreció en funció 
del seu grau de definició projectual i altres circumstàncies concurrents, sens perjudici d’allò 
establert al punt a) de l’article 4.5 de les presents normes: 

- Nou traçat indicatiu: la representació gràfica és figurativa amb l’objectiu de donar una imatge 
aproximada del traçat final en trams amb un cert nivell de definició projectual. 

- Traçat en estudi: representació gràfica és figurativa amb l’objectiu de donar una imatge 
aproximada de: 

- les alternatives de traçat en estudi en trams amb un cert nivell de definició projectual. 

- els nous traçats proposats pel Pla 

- Corredor en estudi: la representació gràfica és esquemàtica i pretén expressar l’objectiu de 
connectivitat entre punts. 

- Variant en estudi: la representació gràfica és esquemàtica i pretén expressar la necessitat d’un 
nou traçat de bypass. Tot això sens detriment que, en el cas de nuclis urbans, el corresponent 
estudi informatiu hagi de justificar la necessitat del nou traçat en front el condicionament de la 
travessera existent, i que, fins i tot, es pugui optar per aquesta darrera opció. 
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Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines 
Aprovació definitiva el 23 de novembre de 2010. 

El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines es va aprovar definitivament el 23 
de novembre de 2010. L’àmbit del PEU s’emplaça en la unitat de paisatge “Alt Ter” que 
s’estén sobre 41.887 ha de les comarques del Ripollès i la Garrotxa. Inclou, parcialment 
o íntegrament, els següents municipis: Campdevànol, Campelles, Camprodon, 
Gombrèn, la Vall de Bianya, les Llosses, Llanars, Ogassa, Pardines, Planoles, Ribes de 
Freser, Ripoll, Riudaura, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Toses, 
Vallfogona del Ripollès i Vilallonga de Ter. La fitxa de la unitat llista els següents trets 
distintius del paisatge de l’Alt Ter: 

Es proposen els següents objectius de qualitat paisatgística (OQP), així com una 
sèrie de  mesures (criteris) i accions que s’exposen a continuació. Els poders públics i 
privats, així com els agents socials i la societat en general, han de vetllar pel compliment 
d’aquests objectius de qualitat paisatgística. El llistat de mesures (criteris) i accions són 
una proposta per assolir els objectius de qualitat paisatgística: 

4.1.Uns assentaments de Campdevànol, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de 
Segúries ordenats  i  que  no  comprometin  els  valors  del  paisatge  que  alberga,  ni  els  valors  
dels  espais circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat. 

4.2.Unes colònies industrials el llarg de les valls del Freser i el Ter, fonamentalment a nuclis com 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Campdevànol, restaurades i rehabilitades com a elements 
amb caràcter històric i compatible amb els seus nous usos i funcionalitats. 

4.3.Un  sistema  de  canals  industrials  i  rescloses  dels  municipis  de  Ribes  de  Freser,  
Campdevànol, Ripoll,  Camprodon,  Sant  Pau  de  Segúries  i  Sant  Joan  de  les  Abadesses  
(curs  alt  del  Ter)  ben conservats i valorats com a elements configuratius del paisatge. 

4.4.Uns fons escènics de serra Cavallera i el Taga lliures d’alteracions visuals i sense elements 
que en distorsionin el seu perfil. 

4.5.Unes valls del Ter i del Freser on les planes estiguin preservades i alliberades de 
construccions excessives per tal de millorar la qualitat del mosaic paisatgístic i mantenir la 
identitat visual. 

4.6.Uns  paisatges  naturals  ben  conservats,  amb  qualitat  paisatgística,  viables  ecològicament  
i  que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi. 

4.7.Uns eixos viaris històrics (N260-Olot-Vallfogona del Ripollès-Ripoll, C26-Ripoll-Palmerola, i 
GI-401-Campdevànol-Gombrèn)  a  les  planes  de  Ripoll,  Sant  Pau  de  Segúries,  Gombrèn  
o  Vallfogona, vertebradores del territori i configuradores d’assentaments i aprofitaments 
agrícoles, mantingudes pel seu valor històric i pel seu rol en l’articulació del territori, sense 
ampliacions o millores que en desvirtuïn el seu traç en el paisatge. 

4.8.Un mosaic paisatgístic de boscos de ribera, camps de conreu, prats de dall i boscos 
caducifolis i perennifolis de vessant, mantingut i potenciat com a element d’alt valor ecològic,  
estètic i productiu. 

4.9.Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de l’Alt Ter. 
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Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció 

4.1.Protegir els boscos de ribera, particularment els dels voltants del riu Ter i del riu Freser, per 
tal de garantir la seva funció ecològica i paisatgística. 

4.2.Preservar, potenciar i restaurar l’accés arbrat de Ripoll. Els accessos arbrats en general es 
consideraran àmbits d’actuació prioritària a l’hora d’atorgar els Fons per a la protecció, gestió i 
ordenació del paisatge. 

4.3.El  sistema  històric  de  rescloses  i  canals  industrials  es  considera  com  a  valor  
paisatgístic  en  si mateix,  en  la  mesura  que  modifica  el  curs  del  riu  i  configura  un  nou  
paisatge  que  permet  el desenvolupament d’una vegetació de ribera més rica i un hàbitat 
favorable per a models espècies, així com d’un ambient agradable estèticament per la presència 
de l’aigua. Els nous plans d’ordenació urbanística municipal o la revisió dels vigents han de 
protegir i ordenaran el patrimoni dels sistema històric de canals i infraestructures de l’aigua de 
més interès paisatgístic, tot vetllant per la gestió i recuperació de les restants. Tot el sistema ha 
d’incloure’s dins el Catàleg de Béns del POUM. 

4.4.Realitzar estudis de visibilitat de les principals fites amb valor històric (ermites i santuaris de 
Santa Maria del Catllar, Sant Bartomeu de les Tenes, Santuari de Sant Pere de Montgrony, Sant 
Antoni de Sant Joan de les Abadesses i el castell de Milany) i la seva vinculació amb les principals 
zones de cingleres  i  fons  escènics  rellevants  de  l’Alt  Ter,  com  a  recurs  de  control  i  
definició  dels  àmbits visuals a protegir. 

4.5.Conservar i, si s’escau, restaurar, de tots els elements patrimonials inclosos en el catàleg del 
BCIN del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura i Mitjans Audiovisuals de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest mateix sentit, protegir els entorns de cadascun dels 
elements patrimonials per tal que qualsevol actuació en desvirtuï el context en el qual es trobin 
inserits aquests elements. Realitzar,  alhora,  estudis  i  anàlisis  de  visibilitats  dels  principals  
fites  històrics  per  tal  de  generar àmbits d’influència, i per tant, zones de protecció visual. 

4.6.Impulsar que els POUM dels municipis d’aquesta unitat de paisatge apliquin mesures de 
protecció i gestió del sòl als espais d’interès natural i connector de les planes al·luvials del 
Ripollès; coll de Merolla; serra de Sant Marc, voltant de Rasos de Tubau; serra de Matamala; coll 
de Solis; serra de Sant Margarida de Vinyoles - serra de Sovelles; riera de Vilardell, Bufatals; les 
fagedes de Ripoll; Esteguelella- les comes del Barricó; riu Freser; junyent del Ter i el Freser; el 
solell de Sant Amanç; l’Escala, Llastanosa; serrat del Pollastre - el Verdaguer; cal Gat - Rama; 
mines d’Ogassa; bac d’en Barrera, serra de les Cambres, bac del Mariner; Vall de Bianya; la 
Rovira, bac de Sant Antoni, les Assuques; Espinalva, Cavallera. 
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Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 

4.7.Considerar el paisatge de combinació entre el riu-bosc de ribera, conreus-pastures, i boscos 
de vessant com a model ecològic a preservar i regenerar. En aquest sentit, vetllar pel 
manteniment dels escassos espais agraris existents, especialment als llocs on el mosaic de fons 
de vall es troba especialment reduït degut a la seva urbanització, com ara entre Ripoll i 
Campdevànol o la vall del riu Ter prop de Ripoll. 

4.8.Conservar  de  la  zona  de  pastures  de  serra  Cavallera,  com  un  dels  espais  amb  major  
activitat ramadera que ha de ser recuperada i fomentada. 

4.9.Consolidar i fomentar la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Vedella dels Pirineus Catalans 
i la Marca de Garantia Producte del Ripollès. 

4.10.Elaborar un inventari de les construccions singulars amb pedra seca: barraques de pastors, 
vessants terrassats, pastures de muntanya amb corrals limitats per murs de pedra seca, etc. 
Aquest inventari ha de ser la base per a la conservació, restauració i promoció dels murs i 
cabanes de pedra seca existents, com  a  mostra  de  l’arquitectura  rural  tradicional,  i  per  poder  
posar  aquest  patrimoni  a l’abast del conjunt de la població per al seu coneixement i gaudi. 

4.11.Restaurar i promocionar les colònies industrials existents com a patrimoni cultural específic 
de la regió. En aquest sentit, crear un parc patrimonial a l’entorn dels rius Ter i Freser com a 
instrument per potenciar aquest paisatge industrial, preservar-ne el patrimoni i afavorir-hi el 
desenvolupament econòmic. Aquests es consideraran àmbits d’actuació prioritària a l’hora 
d’atorgar els Fons per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

4.12.Rehabilitar i promocionar els elements de caràcter històric abandonats i degradats, com el 
Castell de Milany i el castell de Puigbó, per tal reforçar la seva condició de fita referencial i 
paisatgístic. 

4.13.Fomentar recorreguts turístics i de difusió respecte al patrimoni industrial de les rescloses, 
canals, fargues i antigues colònies industrials. 
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Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 

4.14.Mantenir la  compacitat  dels  nuclis  urbans  i  evitar-ne  la  dispersió  o  l’aparició    
d’elements  no concordants amb les alçades i tipologies pròpies  de cada nucli urbà. En aquest 
sentit, cal evitar el creixement dispers dels nuclis urbans de Campdevànol, Ripoll, Sant Joan de 
les Abadesses i Sant Pau  de  Segúries,  i  millorar-ne  la  qualitat  estètica  dels  seus  accessos  
i  perifèries  residencials/industrials. 

4.15.Garantir espais de separació no urbanitzable, entre els nuclis de Campdevànol i Ripoll, per 
evitar la seva conurbació. 

4.16.Es consideren bones pràctiques per a la millora dels accessos urbans de Ripoll, 
Campdevànol i Sant Joan de les Abadesses el soterrament de línies elèctriques i la integració 
paisatgística de les casetes que allotgen els transformadors elèctrics, la previsió de vials per al 
trànsit de diferent tipus d’usuaris, l’eliminació gradual dels rètols publicitaris i dels suports 
obsolets, la regulació de mides, colors, materials i formes de la senyalització i de la retolació 
comercial, la incorporació d’arbrat i la rehabilitació d’elements patrimonials. 

4.17.Evitar que noves infraestructures lineals i/o energètiques pertorbin l’estructura original i la 
panoràmica visual de les fites i fons escènics presents a la unitat; especialment dels més 
emblemàtics com la serra Cavallera i el Taga. 

4.18.En aquest sentit, promoure la integració paisatgística de les zones industrials per millorar 
els fons visuals de les valls. 

4.19.Procurar pel manteniment dels horts de Ripoll, que estiguin ben inserits al lloc, els materials 
que el conformen  siguin  respectuosos  amb  els  elements  del  medi  natural  i  coherents  amb  
els  valors paisatgístics del seu l’entorn, i que l’activitat productiva dirigida a l’autoconsum pugui 
coexistir ambles activitats de caràcter social, lúdic o educatiu. 

4.20.Cal considerar la presència dels rius Ter i Freser com a factors importants de l’ordenació 
dels nuclis de Campdevànol, Sant Pau de Segúries, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, en el 
sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat i la ribera. En aquest espai 
de transició es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais lliures, i es 
garantirà que el nou conjunt permeti la visibilitat entre el nucli urbà i el front fluvial. Per tant, caldrà 
tractar acuradament, en el marc del planejament urbanístic, els fronts urbans fluvials per tal de 
destacar el seu caràcter i potenciar  el  valor  paisatgístic,  així  com  establir  mesures  per  
recuperar  la  coherència  formal  en aquells fronts fluvials que l’hagin perduda a causa de la 
volumetria dels edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

4.21.Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicles, 
on la percepció  i  interacció  amb  el  paisatge  és  més  àmplia  i  suggeridor.  Aquesta  xarxa,  
que  comprèn miradors i camins existents, i d’altres a consolidar, hauria de rebre, allà on 
correspongui, les actuacions necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i 
difusió per tal de potenciar la funció de facilitar la percepció dels valors del paisatge i el 
coneixement del territori. Són els miradors decim del Taga, santuari de Montgrony, Pedró de 
Tubau, Costa Pubilla, campanar de Sant Antoni (St. Joan de les Abadesses) i el castell de Milany, 
i els itineraris paisatgístics de la ruta del Ferro i del Carbó, la ruta del Camí Ral i Integrar el conjunt 
de miradors i itineraris al Pla territorial parcial de les Comarques Gironines. 
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Val a dir que, a més dels objectius de qualitat paisatgística i les propostes de criteris i 
accions de la unitat “Alt Ter”, també són d’aplicació els definits per a tot l’àmbit territorial 
de les Comarques Gironines, el Catàleg estableix divuit objectius de qualitat 
paisatgística, dels quals en destaquem sis que guarden relació amb l’àmbit i l’objecte 
del present PEU: 

Disset objectius de qualitat paisatgística per a les Comarques Gironines 

3. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques, etc.) i de 
telecomunicacions integrades en el paisatge i que millorin la interconnexió del territori sense 
comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social respecte de les seves 
característiques ambientals i paisatgístiques. 

12. Un sistema de construccions rurals tradicionals (masies, coberts, cabanyes, murs de pedra 
seca, etc.) conservades i valorades, on es promourà el manteniment i la integració de les noves 
construccions amb volumetries, materials i revestiments propis del lloc. 

13. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i 
que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi. 

15. Unes singularitats i conjunts geomorfològics (volcans, penya-segats, cales, cingleres, turons, 
etc.), preservats com a elements que configuren el paisatge, revalorant el seu caràcter i el 
contacte amb l’entorn. 

16. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de les Comarques Gironines. 

17. Unes fites i fons escènics preservats i revalorats que es mantinguin com a referents visuals i 
identitaris de qualitat. 

Per a cada objectiu es detallen criteris i accions, de les quals destaquem les de l’objectiu 

13 que guarden relació amb l’àmbit i l’objecte del present PEU: 

- Als espais naturals es farà una vegetació i una fauna pròpies del domini biogeogràfic que els 
correspon, i es gestionaran de manera efectiva per a assolir una adequada qualitat 
paisatgística. 

- Els paisatges naturals han de combinar el respecte per les dinàmiques naturals amb el 
manteniment del patrimoni material i dels valors culturals associats a aquests espais. 

- Els planejament territorial i urbanístic vetllarà pel manteniment de la vocació agrícola de les 
àrees que envolten els espais protegits, atesa la seva funció d’àrees de transició. 

- Aplicar mesures de protecció del sòl per a garantir l’amortiment i la preservació de les 
dinàmiques naturals, enfront de la pressió urbanística que puguin patir els espais naturals, 
quan la localització d’aquests sigui adjacent als nuclis urbans, per mitjà de la implementació 
en sòls urbanitzables no consolidats d’espais de transició paisatgística entre els 
assentaments i el sistema d’espais oberts (espais naturals, amb figura de protecció o sense, 
o espais agrícoles) i aplicant criteris d’integració paisatgística, per donar coherència a la 
continuïtat natural-urbà, mitjançant espais verds urbans, hortes urbanes o usos agraris 
tradicionals. 

- Garantir la protecció del sòl per a la viabilitat ecològica i protegir la biodiversitat d’un sistema 
d’espais naturals que deixen de tenir sentit quan es troben isolats de la resta de dinàmiques 
naturals d’una mateixa àrea geogràfica. 

- Buscar fórmules urbanístiques que permetin relligar o donar algun tipus de continuïtat als 
espais verds urbans (parcs, places, passeigs, etc.) respecte dels espais oberts circumdants. 
Es tindran en compte els accessos i les entrades arbrades definits en el capítol 5.2 de valors 
estètics del bloc 2 d’aquesta publicació. 

- Impulsar una xarxa d’itineraris i miradors on s’identifiquin els valors naturals i les singularitats 
biogeogràfiques de cada espai. Ripoll forma part de la Unitat del paisatge número 4 (Alt Ter) 
i presenta els següents trets distintius: 

- Paisatge de muntanya mitjana organitzat en serres i valls paral·leles i orientades d’est a oest. 
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- El riu Ter i el Freser, com a eixos fluvials que articulen el territori de l’Alt Ter. 

- Cobertes forestals, formades per boscos caducifolis i pinedes montanes. 

- Àrees de conreu escasses i localitzades de forma preferent a les terrasses al·luvials dels 
principals cursos d’aigua. 

- Les colònies industrials a les vores del Ter i del Freser, elements que han caracteritzat el 
paisatge fluvial de l’Alt Ter durant dècades. 

- Els nuclis històrics de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, al voltant dels quals s’organitza 
el territori. 

 

Il·lustració 46. Unitat de paisatge “Alt Ter” (Font: Catàleg del paisatge de les Comarques 
Gironines, any 2010) 

Ripoll forma part de la Unitat del paisatge número 4 (Alt Ter) i presenta els següents 
trets distintius: 

- Paisatge de muntanya mitjana organitzat en serres i valls paral·leles i orientades 
d’est a oest. 

- El riu Ter i el Freser, com a eixos fluvials que articulen el territori de l’Alt Ter. 

- Cobertes forestals, formades per boscos caducifolis i pinedes montanes. 

- Àrees de conreu escasses i localitzades de forma preferent a les terrasses al·luvials 
dels principals cursos d’aigua. 
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Il·lustració 47. Valors estètics de l’Alt Ter (Font: Catàleg del paisatge de les comarques gironines. 
Any 2010) 
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Il·lustració 48. Valors històrics, simbòlics i socials, i miradors i itineraris de l’Alt Ter (Font: Catàleg 
del paisatge de les comarques gironines. Any 2010) 
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7.2 PLANEJAMENT MUNICIPAL 

El Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Ripoll es va aprovar definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 9 d’abril de 2008, supeditant-ne la 
publicació al DOGC a la presentació d’un Text refós. El 18 de juny de 2008 es va donar 
la conformitat al Text refós i el document va ser publicat al DOGC número 5181 del 25 
de juliol de 2008.  

El  POUM estableix el següent articulat sobre els plans especials urbanístics:  

Article 26. Plans especials en sòl no urbanitzable 
1. Per al desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable es podran formular plans especials de 
protecció, conservació i millora del paisatge i del medi físic i rural i de les vies de comunicació, o per 
a la implantació de determinades activitats admeses, que en cap moment suposaran mesures 
edificatòries no previstes en aquest POUM . 
2. Igualment podran ser redactats plans especials en sòl no urbanitzable per l'execució d'obres 
d'infraestructura del territori o d'elements determinants del desenvolupament urbà tal com preveu la 
Llei d'urbanisme. 
3. Aquests plans contindran la documentació prevista en la llei d'urbanisme i la que sigui necessària 

per a justificar les actuacions que es prevegin. 

 
El POUM estableix en l’article 327 de la normativa la qualificació del sòl no urbanitzable 
atenent la diferent naturalesa i valors dels terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, 
i els usos que s'admeten en els no qualificats com a sistemes generals. Distingeix tres 
tipus d’espais:  

 Espai de conreu i pastura   
 Espai de bosc   
 Espai per a activitats de càmping 

 
L’àmbit del Pla Especial comprèn sòl no urbanitzable qualificat pel POUM com 
“Espai de conreu i pastura” i sòl no urbanitzable qualificat pel POUM com “Espai 
de bosc i muntanya”. La regulació d’aquests espais s’estableix en els articles 354-358 
i 359-362, respectivament, de la normativa del POUM: 
 

SECCIÓ 1. ESPAI DE CONREU I PASTURA 
Art.354. Definició: Comprèn els terrenys o camps destinats als conreus agrícoles, prats i pastures, 
així com les instal·lacions i edificacions necessàries per al desenvolupament de les activitats 
agrícoles i ramaderes i, en general de les activitats o usos admesos com a compatibles. 
Art. 355. Usos admesos: Els usos admesos dins aquest espai, tret de les limitacions establertes 
per als àmbits catalogats, són: 
a) usos agrícoles, propis d’una activitat agrícola, ramadera o d’explotació de recursos naturals. 
b) Ús ramader extensiu i intensiu, en règim d’estabulació permanent, quan tingui caràcter 
d’explotació familiar agrària, en funció de la dimensió i productivitat de la finca. 
c) A les edificacions en que així es determina en el catàleg a què es refereix l’article 50.2 de la llei 
d’urbanisme, són admissibles els usos d’habitatge familiar, residencial o turístic o d’hostaleria rural 
o les activitats d’educació en el lleure, amb les condicions que s’hi estableixin per a cadascuna. 
d) Habitatge familiar, directament i justificadament associat a l’activitat agrícola, ramadera o 
d’explotació de recursos naturals. 
e) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
 
SECCIÓ 2. ESPAI DE BOSC I MUNTANYA 
Art. 359. Definició: Comprèn aquells terrenys que per raó del seu pendent, per l’existència de 
boscos i pel paper important que tenen en la configuració de l’entorn i del paisatge de Ripoll estan 
sotmesos a notables limitacions d’ús i d’edificació. 
Aquests terrenys han de ser destinats a utilitzacions que no impliquin transformacions irreversibles 
de la seva naturalesa fonamentalment forestal, o que lesionin els valors ecològics, paisatgístics i 
productius que protegeixen. 
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Art. 360. Els usos admesos dins d’aquest espai són: 
a) Ús forestal 
b) Activitats o equipaments d’interès públic que per la seva funcionalitat s’hagin d’emplaçar 
necessàriament sobre aquest tipus d’espai. 

Així mateix, el POUM distingeix aquells terrenys que han d'ésser objecte d'especial 
protecció i que estan constituïts per una banda per les edificacions, els paratges, i altres 
béns, amb valors específics de caràcter arquitectònic, històric, cultural, científic, o 
paisatgístic  inclosos en el Catàleg de béns protegits del POUM: 
 

Art. 338 Elements naturals que configuren el relleu i el paisatge 
Els elements naturals del relleu com les muntanyes, les serres, els turons, les cingleres, o les planes, 
que determinen la morfologia del territori i configuren el paisatge del municipi no poden ser objecte 
d'actuacions que provoquin la desfiguració o mutilació sense que estigui motivat per actuacions 
d'interès públic que hagin estat aprovades. 
 
Art. 340 Condicions de protecció i mesures de correcció d'impactes  
Per totes aquelles actuacions que hagin de ser executades en el territori, que puguin comportar un 
impacte ambiental negatiu, implicar riscos pel medi ambient o d'altres perjudicis anàlegs, i sempre 
que ho determini la legislació sectorial vigent, serà necessari efectuar un estudi d'avaluació de 
l'impacte ambiental que s'haurà d'acompanyar amb el projecte corresponent d'acord amb el Real 
Decret 1302 / 86 d'avaluació de l'impacte ambiental, el Decret 114 / 88 i la legislació concordant.  
Independentment de la realització dels estudis d'avaluació de l'impacte ambiental, totes les 
actuacions que s'hagin d'efectuar al sòl no urbanitzable hauran de complir les condicions de 
protecció mediambiental establertes en el present POUM . 
 
Art. 342 Usos i actuacions específiques en el sòl no urbanitzable 
1. Per tal d'evitar la transformació de la destinació o naturalesa del sòl no urbanitzable i d'impedir o 
lesionar la realització dels valors que el POUM protegeix o preserva, i les finalitats que persegueix, 
aquest pla regula els usos admesos i les actuacions per a cadascun dels espais que es delimiten en 
el sòl no urbanitzable. Tanmateix la realització d'aquests usos s'ha d'efectuar d'acord amb les 
disposicions generals vigents i amb les que s'estableixen per als béns catalogats . 
2. L'establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l'obligació d'adoptar les mesures 
necessàries per evitar la degradació del paisatge i dels valors naturals i per aconseguir una integració 
total amb el medi en el que s'instal·li; així mateix ca1drà preveure de forma específica i justificar-ho 
tècnicament en el projecte que, en el seu cas, es redacti, la captació d'aigua potable, el sistema de 
depuració d'aigües residuals, les mesures necessàries contra incendis, la Idoneïtat dels accessos i 
la restauració o remodelació de la morfologia física, i la reposició de la coberta vegetal. 

 
Art. 343 Regulació dels usos 
1. S'admeten, en general, els usos i aprofitaments agrícoles, forestals i cinegètics, així com els usos 
ramaders extensius que no necessitin instal·lacions d'estabulació permanent i les activitats 
ramaderes de caràcter intensiu limitades als de l'Annex Ill de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d' 
Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (IIAA), i a les existents, degudament legalitzades, 
encara que superin aquestes limitacions; també s'admeten les activitat d'explotació d'altres recursos 
naturals, com les extractives  
2. S'admet l'ús d'habitatge associat directa i justificadament a una de les activitats del paràgraf 
anterior . 
3. L'ús d'habitatge familiar, l'hoteler, exclosa la modalitat d'hotel apartament, els establiments de 
turisme rural, i les activitats d'educació en el lleure, quan aquests usos es desenvolupin en les masies 
o cases rurals compreses dins el catàleg d'aquestes edificacions . 
4. Els establiments de turisme rural o càmping, dins els espais previstos per aquest pla. 
5. Són incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots aquells usos que 
impliquin transformació en la destinació o les característiques d'aquest sòl o lesionin o impedeixin la 
consecució dels valors i finalitats específiques que per a cada espai es defineixi. 
 
Art. 344 Actuacions específiques  
1. Ultra els elements dels sistemes urbanístics previstos pel pla en els plànols d'ordenació, el sòl no 
urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o als 
equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d'interès 
públic: 
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a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es 
desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de què 
es tracti. 
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans  
e) Les infraestructures d'accessibilitat. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la 
infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i 
subministrament d'aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció d'energia a partir de 
fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic. 

 

El Catàleg de Béns protegits del municipi de Ripoll distingeix bens d’interès natural on 
classifica els Espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Paratges Naturals (PN). 

Els paratges naturals són aquells espais que constitueixen un conjunt natural amb 
característiques ambientals, paisatgístiques i de notable vàlua ecològica i 
mediambiental i que són objecte de protecció específica. El Catàleg en diferencia 25 
paratges naturals al municipi, dels quals 2 s’ubiquen propers a l’àmbit del PEU, el PN 
12, Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut, i el PN 19, Riera de Maiols. D’altra 
banda, previ a la modificació puntual del Paratge natural 12, l’àmbit del PEU es situava 
a dins d’aquest sector protegit pel Catàleg de Béns protegits de Ripoll. Per tant, l’àmbit 
del PEU no afecta a aquests paratges naturals. 

 

 
 

Il·lustració 49. Qualificació del sòl no urbanitzable segons el POUM de Ripoll  
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Els articles 19, 20 i 21 del Catàleg de Bens protegits del POUM de Ripoll estableix la 

protecció dels bens d’interès Natural, els usos, i les condicions particulars dels paratges 

naturals de la següent manera: 

“Art. 19 Protecció dels bens d’interès Natural. 

La protecció dels Espais d’interès natural compresos dins el PEIN, ve establerta en les disposicions 

de la seva pròpia aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural, de la Llei 12/1985 de 13/6/1985 

d’Espais naturals, i per les disposicions posteriors. Els espais compresos dins la Xarxa Natura 

2000 es regiran de conformitat amb les directrius de gestió de la xarxa aprovades o que s’aprovin 

en desenvolupament. 

La protecció dels PARATGES NATURALS (PN) és amb caràcter absolut pel que fa a les 

formacions geològiques, geomorfològiques, ecosistemes, vegetals i característiques singulars que 

motiven la seva protecció. 

Art 20 Usos. 

Aquests espais tenen consideració de lliures de qualsevol tipus de nova edificació i/o construcció. 

Les úniques activitats permeses són les de caràcter cultural, científic, didàctic i divulgatiu dels 

valors essencials que motiven la seva protecció. Pels bens culturals inclosos o vinculats a aquests 

espais regiran els usos admesos en el POUM. 

Art. 21 Condicions particulars dels paratges naturals. 

Als paratges naturals, no es permeten les activitats que directa o indirectament perjudiquin els 

valors naturals que es protegeixen, ni que malmetin, transformin, desfigurin, o destrueixin la seva 

geomorfologia o la seva flora. 

Als paratges naturals que continguin masses vegetals, les condicions de protecció i actuacions 

tendiran al manteniment, millora i, si escau, la regeneració dels ecosistemes i elements vegetals 

objecte de protecció. 

No es permet cap activitat que pugui alterar, destruir o transformar l’ecosistema, la vegetació i la 

fauna característiques.” 
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8. SELECCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONTEMPLADES 

8.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 

8.1.1 Alternatives prèvies d’emplaçament 

A nivell d’implantació, els promotors varen cercar emplaçaments per tot Catalunya. Es 
va escollir el terme municipal de Ripoll per la seva climatologia favorable, pròpia de la 
muntanya mitjana humida catalana, concretament de la zona climàtica centreeuropea. 
Tot i tractar-se d’un clima humit de muntanya, a Ripoll, les nevades no són freqüents i 
es dona la possibilitat que l’equipament pugui obrir els 365 dies de l’any.  D’altra banda, 
encara que es trobi en una vall ben ventilada, Ripoll està arrecerada pel relleu dels vents 
més intensos. Aquestes característiques es consideren trets diferencials respecte 
d’altres Bike parks que acostumen a implantar-se en estacions d’esquí fora de 
temporada. 

Dins del mateix municipi de Ripoll, es van avaluar diferents emplaçaments, que es van 
acabar descartant per tres motius principals. D’una banda perquè afectaven espais de 
protecció sectorial (PEIN, XN2000, etc.), d’altra perquè no presentaven un pendent ni 
orientació sud favorables, com les parcel·les del Puig de la Devesa, i, finalment, perquè 
eren menys accessibles.  

L’emplaçament finalment escollit va ser el Puig de la Devesa, situat al terme municipal 
de Ripoll, en el seu límit amb el de Campdevànol. Aquest resulta un enclavament idoni 
per a la implantació d’un parc de bicicletes en la modalitat de descens perquè no 
s’emplaça en cap espai natural protegit i reuneix totes les exigències que requereix una 
instal·lació d’aquestes característiques: dimensions, desnivell, orientació, accessibilitat 
viària i ferroviària i una altimetria i climatologia favorables per a dur a la pràctica aquest 
esport els 365 dies de l’any. El fort pendent i l’orientació sud de les parcel·les del Puig 
de la Devesa resulten idonis per a la pràctica de descens en BTT. Aquesta alternativa 
d’emplaçament comporta la tramitació d’un Pla Especial de desenvolupament per a la 
implantació d’un Bike park al Puig de la Devesa de Ripoll. 

Les alternatives del PEU contemplen el seu desenvolupament o no, així com alternatives 
en la traça del remuntador, la ubicació de l’aparcament de visitants i la ubicació de les 
instal·lacions i edificacions per als visitants. El remuntador, les edificacions de la zona 
de visitants i l’aparcament de visitants causen els impactes més importants a nivell 
paisatgístic i ambiental en un projecte d’aquest tipus.  

La superfície d’implantació -edificacions i instal·lacions- va més relacionada al programa 
de necessitats i és la mateixa en totes les alternatives plantejades. 

El tipus d’instal·lacions, el consum energètic, el sanejament de les aigües i la reutilització 
de les aigües, els materials i tractaments de façanes, el tractament de l’entorn, la 
preservació de la biodiversitat, la gestió silvícola de l’àmbit, la mixicitat d’usos, la mínima 
alteració de la topografia i la vegetació, etc. són aspectes també rellevants que resulten 
estratègics en un projecte així i han estat considerats com a mesures ambientals, 
malgrat no per això cal restar la seva importància. 
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D’altra banda, també s’ha avaluat l’afectació de la traça dels corriols, la qual cosa ha 
comportat plantejar alternatives de traçat de corriols. El circuit de descens contempla 22 
km d’habilitació de corriols, de 1,5 a 3 m d’amplada segons nivell de dificultat, amb 
elements tècnics de fusta (passarel·les, ponts, salts, peraltats, rampes, etc.). Val a dir, 
que el PEU no estableix que la traça dels corriols ha de ser fixe al llarg dels anys de 
funcionament de la instal·lació, sinó que la traça dels corriols cada 5 anys es pot 
modificar, per tal de crear nous reptes i generar noves expectatives al usuaris i a la 
vegada això permetrà regenerar les zones més erosionades per les pistes de baixada i 
que recuperin la vegetació original. L’habilitació de corriols genera un mínim moviment 
de terres i no comporta tala d’arbrat i, per tant, el seu principal impacte pot venir causat 
per la traça, és a dir, per la seva ubicació concreta. Per tot això, s’ha cregut oportú 
avaluar els principals impactes i condicionants  ambientals respecte a la traça dels 
corriols, que caldrà considerar en futures modificacions dels mateixos.  

Durant el procés d’elaboració del PEU s’han considerat 4 alternatives del PEU 
(alternatives 0 a 3) i 2 alternatives respecte a la traça inicial dels corriols (alternatives A 
i B). 
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8.1.2 Alternatives del PEU 

8.1.2.1 Alternativa 0 – no desenvolupar el PEU 

Aquesta alternativa suposaria la no tramitació del Pla Especial de desenvolupament per 
a la implantació d’un Bike park al Puig de la Devesa de Ripoll. Aquest escenari comporta 
una pèrdua d’oportunitats econòmiques i d’aprofitament de la funció recreativa i 
esportiva compatible amb l’entorn i la seva preservació.  

8.1.2.2 Alternativa 1  

Il·lustració 50. Alternativa 1 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 
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Il·lustració 51. Detall Alternativa 1 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 

 

L’Alternativa 1 contempla la traça del remuntador partint dels Plans de Cal Menut i 

continuant pels Quintans de Casdessús. D’altra banda les edificacions dels visitants 

s’ubiquen en els Quintans de Casadessús, a cota de la base de la segona traça del 

remuntador, i en els Plans de Cal Menut s’ubiquen 262 places d’aparcaments per als 

visitants i treballadors del parc. 

Tant els Plans de Cal Menut com els Quintans de Casadessús tenen actualment accés 

per pistes forestals. 
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8.1.2.3 Alternativa 2 

Il·lustració 52. Alternativa 2 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 
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Il·lustració 53. Detall Alternativa 2 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 

 

L’Alternativa 2 contempla la traça del remuntador partint dels Quintans de Casadessús. 

Les edificacions dels visitants s’ubiquen en els Quintans de Casadessús, a cota de la 

base del remuntador i en els Plans de Cal Menut i també en sud dels Quintans de 

Casadessús s’ubiquen 262 places d’aparcaments per als visitants i treballadors del parc. 
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8.1.2.4 Alternativa 3 

 

Il·lustració 54. Alternativa 3 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 

  



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 
  

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 55 i Il·lustració 56. Detalls Alternativa 3 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 

 

L’Alternativa 3 contempla la traça del remuntador partint dels Plans de Cal Menut. D’altra 
banda les edificacions dels visitants s’ubiquen també en els Plans de Cal Menut i les 
places d’aparcament s’ubiquen fóra de l’àmbit del PEU. Aquesta alternativa comporta 
que caldrà traslladar als visitants en bus llançadora i també comporta habilitar 
aparcaments en els nuclis de Ripoll i Campdevànol. Únicament es planteja un petit 
aparcament de 22 places per als treballadors del parc i per a minusvàlids, en els Plans 
de Cal Menut. 

En aquesta alternativa la traça del remuntador queda en un fons de vall, a comparació 
de les Alternatives 1 i 2 on aquest discorre per una carena del vessant. 

D’altra banda els Quintans de Casadesús corresponen a un espai pla de conreu i 
pastura a cota més elevada que els Plans de Cal Menut. 
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8.1.3 Alternatives respecte als corriols 

8.1.3.1 Alternativa A de traçat de corriols  

Il·lustració 57. Alternativa A de traçat i distribució dels corriols de descens                                     

(Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 

Respecte als condicionants del territori, en aquesta alternativa A cal destacar que el 
traçat de la pista negra dins la zona 1 (Circuits de descens/forestal (Z1)) travessa 5 
vegades el torrent del Pic de la Devesa, tal i com s’observa a la il·lustració anterior. 

El torrent del Pic de la Devesa està catalogat com a Àrea d’Interès Faunístic i Florístic 
(veure il·lustració següent), la qual cosa ha fet replantejar el traçat dels corriols 
(alternativa B). 
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Il·lustració 58. Afectació de l’Alternativa A sobre l’Àrea d’Interès Faunístic i Florístic del torrent del 

Pic de la Devesa (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 
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8.1.3.2 Alternativa B de traçat de corriols  

 

Il·lustració 59. Alternativa B de traçat i distribució dels corriols de descens (Font: Equip 

d’arquitectes redactors, setembre 2021) 

 

Aquesta alternativa sorgeix a rel que el torrent del Pic de la Devesa està catalogat com 
a Àrea d’Interès Faunístic i Florístic. Per a evitar impactes ambientals negatius que 
podria causar el descens de bicicletes pel torrent del Pic de la Devesa, es planteja una 
variació en el traçat de la pista negra per tal que no creui el torrent del Pic de la Devesa, 
així com de la resta de corriols (pistes vermella i blava), els quals únicament travessen 
el torrent a l’alçada de la pista forestal ja existent, evitant així afectacions ambientals al 
torrent, tal i com s’observa a la següent il·lustració. 
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Il·lustració 60. Afectació de l’Alternativa B sobre l’Àrea d’Interès Faunístic i Florístic del torrent del 

Pic de la Devesa (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 
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8.2 ANÀLISI I SELECCIÓ D’ALTERNATIVES  

Pel que respecte a la traça del remuntador 

Les Alternatives 1 i 3 ubiquen la traça del remuntador des del plans de Cal Menut, 
aprofitant la cota més baixa de l’àmbit. En l’Alternativa 1 la traça del remuntador 
ressegueix una carena. L’Alternativa 3 ubica la traça del remuntador des del plans de 
Cal Menut, aprofitant la cota més baixa de l’àmbit (màxim rendiment de pendent) i alhora 
situa la traça en un fons de vall, quedant la instal·lació molt més oculta. 

L’Alternativa 2 ubica la traça del remuntador des dels Quintans de Casadessús, que és 
una zona planera adequada però que s’ubica a una cota més alta que els Plans de Cal 
Menut i amb major exposició. 

Respecte l’Àrea d’interès Faunístic i Florístic que hi ha en l’àmbit (torrent del Pic de la 
Devesa), en les Alternatives  1 i 3 la traça del remuntador travessa una vegada aquesta 
àrea i en l’Alternativa 2 no la travessa. Val a dir que no es preveu per això afectació de 
la traça del remuntador en tant que el remuntador va elevat. 

Pel que respecte a les instal·lacions i edificacions 

Els Quintans de Casadessús correspon a una zona de conreu i pastura plana, que 
s’ubica a una cota més elevada que els Plans de Cal Menut. Ambdós tenen accés per 
pistes però els Quintans de Casadessús estan en una posició més exposada i per tant 
les instal·lacions que allà s’ubiquen queden més visibles que si s’ubiquen en els Plans 
de Cal Menut (Alternativa 3) i, per tant, les instal·lacions ubicades en els Quintans de 
Casadessús (Alternatives 1 i 2) tenen un impacte paisatgístic més elevat.  

Tant els Plans de Cal Menut com els Quintans de Casadessús es corresponen amb dos 
àmbit catalogats com a Hàbitats d’Interès Comunitari, tot i que l’estat actual dels Plans 
de Cal Menut correspon a un a zona degradada i amb desús, no així els Quintans de 
Casadessús. 

Pel que respecte a l’aparcament per a visitants 

Les Alternatives 1 i 2 contemplen la zona d’aparcaments de visitants pròxima a la base 
del remuntador i instal·lacions, dintre de l’àmbit del PEU. Ambdues contemplen 262 
places (en previsió de 500 visitants). L’Alternativa 1 ubica tots els aparcaments en els 
Plans de Cal Menut i en canvi l’Alternativa 2 els reparteix entre els Plans de Cal Menut 
i els Quintants de Casadessús, aquests darrers amb major exposició i per tant generaran 
més impacte paisatgístic. Queden més ocults els aparcaments ubicats en els Plans de 
Cal Menut (Alternativa 1).  

L’Alternativa 3 contempla ubicar els aparcaments de visitants fóra de l’àmbit del PEU, la 
qual cosa resulta molt més avantatjosa des del punt de vista ambiental i paisatgístic però 
complica la logística i funcionament del parc, havent de preveure l’habilitació 
d’aparcaments en els nuclis de Ripoll i Campdevànol i la posada en funcionament d’un 
autobús llançadora, alhora que també resultarà menys còmode per als visitants en tant 
que no podran aparcar a peu de la base del remuntador. 

Pel que respecte a la xarxa inicial de corriols 

L’Alternativa B respecta l`Àrea d’Interès faunístic i Florístic present a l’àmbit, resultant 
més apropiada ambientalment, i compleix amb els requisits tècnics del parc. Caldrà 
preveure per a futures variacions dels corriols evitar travessar i afectar aquesta Àrea 
d’interès faunístic i Florístic. 
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Objectius ambientals 
del PEU Criteris ambientals del PEU 

Jerarquització 
P (Prioritari) 

S (Secundari) 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

A. Ocupació i consum 

de sòl 

Minimitzar el 

consum de sòl i 

racionalitzar-ne l’ús 

A1- Assignar els usos del sòl 

sense sobrepassar la capacitat 

d’acollida del territori. 

P ↑ ↑ ↑↑↑ 

A2-Preservar de l’ocupació 

permanent la màxima superfície 

possible del SNU,  evitant 

l’ocupació innecessària de sòl per 

a usos urbans i infraestructures 

vinculades a aquests usos i 

permetent només aquelles 

ampliacions necessàries per a 

acollir satisfactòriament els nous 

usos previstos.   

P ↑↑ ↑ ↑↑↑ 

A3- Minimitzar els moviments de 

terres, tot procurant la màxima 

adaptació topogràfica de les 

actuacions projectades. 

S ↑ ↑ ↑ 

A4- Evitar aquells usos que tenen 

associats una elevada 

transformació territorial i 

freqüentació en aquells sòls que 

comprenen més valors i qualitats 

ambientals. 

S ↑↑ ↑ ↑↑↑ 

A5- Minimitzar el consum de sòl i 

la dispersió territorial de les 

instal·lacions associades a les 

activitats d’equipaments en sòl no 

urbanitzable, tot prioritzant la 

seva ubicació en aquells 

emplaçaments ja degradats i 

limítrofs amb el sòl urbà. 

S ↑↑  ↑↑↑ 

A6- Preveure que els nous usos i 

ocupacions tinguin accés previ 

garantit a fi efecte de minimitzar 

el consum de sòl associat a 

noves infraestructures. 

S ↑ ↑ ↑↑↑ 

B. Biodiversitat, 

connectivitat i 

patrimoni natural 

Conservar la 

biodiversitat i 

elements d’interès 

natural 

B1- Conservar i protegir els sòls 

ocupats per ecosistemes fràgils i 

escassos, i els sòls ocupats per 

hàbitats d’espècies amenaçades. 

P ↑ ↑ ↑ 

B2- Preservar i millorar l’estat 

dels sistemes de connexions 

ecològiques, tot evitant 

actuacions que fomentin l’efecte 

barrera i contribueixin a la pèrdua 

de qualitat en l’índex de 

connectivitat terrestre. 

S ↑ ↑ ↑ 
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Objectius ambientals 
del PEU Criteris ambientals del PEU 

Jerarquització 
P (Prioritari) 

S (Secundari) 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

C. Paisatge 

Integrar el paisatge 

en el procés del 

planejament 

urbanístic i protegir 

i millorar la qualitat 

del paisatge 

 

C1- Integrar les instal·lacions 

amb l’objectiu de minimitzar el 

seu impacte visual 

P ↑  ↑↑↑ 

C2- Delimitar les àrees que 

presentin una major qualitat i 

fragilitat paisatgística, tot evitant 

la seva transformació.  

P ↑  ↑↑↑ 

D. Cicle de l’aigua i 

gestió de residus 

Compatibilitzar el 

Pla Especial amb el 

cicle de l’aigua i 

minimitzar l’impacte 

de la construcció 

sobre el cicle dels 

materials i el medi 

ambient en general. 

D1- Protegir els recursos hídrics, 

hidrològics i hidrogeològics 

d’interès. 

S ↑ ↑ ↑ 

D2- Preservar i millorar la qualitat 

de l’aigua, evitant la 

sobreexplotació i la contaminació 

de les aigües superficials i 

subterrànies. 

S ↑ ↑ ↑ 

D3- En cas d’adequació dels 

accessos i la vialitat, minimitzar 

els espais  impermeables, 

establint superfícies màximes i 

l’exigència de paviments porosos, 

per tal de facilitar la infiltració de 

l’aigua de pluja.  

S ↑ ↑ ↑↑↑ 

E. Energia, qualitat de 

l’aire i canvi 

climàtic 

Minimitzar els 
efectes sobre 
la qualitat de 
l’aire i el 
canvi climàtic 
i reduir al 
màxim les 
immissions 
de 
substàncies 
contaminants. 

E1- Prevenir la contaminació 

acústica, lluminosa i 

electromagnètica. 

S ↑ ↑ ↑ 

E2- Regular els usos atenent a la 

minimització dels efectes del 

canvi climàtic. 

S ↑ ↑ ↑↑↑ 

E3- Evitar usos que comportin 

pèrdua en la qualitat de l’aire en 

zones fràgils o sensibles.  

S ↑ ↑ ↑↑↑ 

F. Riscos 

Incloure l’anàlisi 

dels riscos al si del 

procés de 

planejament amb 

l’objectiu de fer 

front als riscos 

observats i prendre 

les mesures 

pertinents per a 

minimitzar-ne els 

efectes 

F1- Deixar lliures les zones 

subjectes a major risc natural i 

aplicar les mesures de prevenció 

de riscos escaients. 

P ↑ ↑ ↑ 

F2- Tenir en compte les mesures 

preventives contemplades en la 

legislació  vigent sobre prevenció 

d’incendis forestals. 

P ↑ ↑ ↑ 
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L’Alternativa 3 és l’alternativa seleccionada en tant que és la que presenta menor 
impacte ambiental i paisatgístic en l’àmbit i el seu entorn. Aquesta alternativa ubica 
la traça del remuntador des del plans de Cal Menut, aprofitant la cota més baixa de 
l’àmbit, i alhora situa la traça en un fons de vall, quedant la instal·lació molt més oculta. 
En aquesta alternativa es contempla ubicar les edificacions als Plans de Cal Menut, que 
correspon a una zona degradada i amb desús, i amb menys visibilitat. L’Alternativa 3 
contempla a més ubicar els aparcaments de visitants fora de l’àmbit del PEU, la qual 
cosa resulta molt més avantatjosa des del punt de vista ambiental i paisatgístic. 

Respecte a les alternatives dels corriols l’alternativa seleccionada és l’Alternativa 
B en tant és la que respecta l`Àrea d’Interès faunístic i Florístic present a l’àmbit, 
resultant més apropiada ambientalment, i compleix amb els requisits tècnics del parc. 
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9. REPERCUSSIONS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC  

9.1 PRODUCCIÓ GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

El PEU de desenvolupament per a la implantació d’un Bike park al Puig de la Devesa a 
Ripoll comportarà la generació de gasos d’efecte hivernacle (GEH) motivats pels seus 
consums energètics per electricitat, per il·luminació, per ACS i climatització, per 
generació de residus, cicle de l’aigua i mobilitat generada.  

A partir de les dades estimades i dels factors de conversió corresponents, s’ha estimat 
la generació de CO2 de cadascun dels ítems consumidors d’energia i conseqüentment, 
generadors de CO2. 

▪ Emissions associades a la climatització, ACS i enllumenat 

 
Zona 

climàtica 
Sostre  
(m2) 

Factor emissió* 
(kg/CO2/m2*any) 

Emissió CO2 
(tnCO2/any) 

Equipament 

Edifici principal i cafeteria 
E1 910 19,98 57,25 

*Factor emissió considerat tenint en compte l’Observatori de l’estat energètic d’edificis de Catalunya, ICAEN (maig 
2020) i considerat per ús equipament 

 

▪ Emissions associades al consum elèctric del remuntador  

Consums 
elèctrics   

Consum 
Horari 
estimat 

Estimació consum 
elèctric (kWh/ dia) 

Consum 
elèctric 

(kWh/any**) 

Factor 
emissió 

(grCO2/kWh) 

Emissió CO2 
(tnCO2/any) 

Remuntador 400 kWh* 
8-17h 

(11h/dia) 
4.400 kWh/dia 1.584.000  241 381,74 

*Es pren com a referència un consum estimat de 400 kWh de mitjana 
** Es pren com a referència el període d’obertura del Bike park en 360 dies  

 

  

▪ Emissions associades als desplaçaments 
 

 
Forfaits anuals ** 

Vehicles 
anuals*** 

Km diaris i 
vehicle**** 

Factor 
emissió  

(gr CO2/ km*) 

Emissió 
CO2 

(tnCO2/any) 

Viatges 
en cotxe 

119.000 59.500 100 180 (vehicle) 1.071 

*Dades extretes de “Calculadora de Carboni, Una guia d’acció contra el canvi climàtic” del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS) 

** S’estableix una mitjana dels aforaments anuals màxims previstos pel PEU en 5 anys. 
*** Es redueixen a 59.500 vehicles anuals, establint una mitjana de 2 persones per vehicle 
****Km diaris establerts per mitjana  

 

Cal destacar que els vehicles no arribaran fins a l’àmbit del Pla Especial del Bike Park, 
donat que per raons ambientals i paisatgístics s’ha considerat que els visitants han 
d’accedir amb autobusos llançadora a l’àmbit i els aparcaments quedaran situats en els 
nuclis urbans de Ripoll i Campdevànol. Únicament hi ha previstes 20 places aparcament 
per als treballadors. 
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▪ Emissions associades a la generació de residus 
 

Tipus 

 

Sostre  
(m2) 

Factor emissió 
(kg CO2/m2/any)* 

Generació de 
residus  

(kg CO2 /any) 

Emissió CO2 
(tnCO2/any) 

Equipament 

Edifici principal 

 

910 1,57 1.428,7 1,428 

*Factor emissió extret de l’Estudi sobre la generació de residus comercials a Catalunya per l’Institut Cerdà (any 
2014) i considerat per a equipament 
 

▪ Emissions relacionades amb el consum d’aigua 
 

Tipus 
Sostre  
(m2) 

Factor emissió 
(kg CO2/m3)* 

Emissió CO2 
(tnCO2/any) 

Equipament 

Edifici principal i cafeteria 

910 0,395 0,113 

*Factor emissió extret de l’Estudi de Càlcul de les emissions de gasos amb efecte hivernacle del cicle de l’aigua 
de les xarxes urbanes a Catalunya (any 2015) i considerat per ús equipament (0,1 l/s/ha) 
 

 

Quadre resum generació de CO2 

 Generació CO2 

tn/any 

Generació associada a climatització, 
ACS i enllumenat 

57,25 

Generació associada a Remuntador 381,74 

Generació per mobilitat generada 1.071 

Generació de residus 1,428 

Generació per consum d’aigua 0,113 

                                           1.511,53 

 

A efectes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle es parteix de la metodologia,  
informació i ratis proporcionats per “L’eina de càlcul d’emissions de CO2 generades pel 
planejament urbanístic municipal derivat”, revisada l’any 2021 pel Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la 
Generalitat de Catalunya. 
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9.1.1 Mesures previstes de mitigació i adaptació al canvi climàtic 

Amb l’objectiu de mitigar els efectes sobre el canvi climàtic del Pla Especial urbanístic 

del Bike Park es proposen les següents mesures: 

1. Eficiència energètica 

- Sistemes locals de producció d’energia amb fonts renovables, amb la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici principal i a la coberta del remuntador. 

- Sistemes d’energies renovables per a l’ACS. 

- Sistemes d’enllumenat amb mecanismes automàtics d’accionament. 

2. Metabolisme urbà 

- Recollida i utilització de les aigües pluvials per les dutxes de rentat de bicicletes. 

- Reutilització d’aigües grises dels vestidors per les dutxes de rentat de bicicletes. 

- Depuració biològica d’oxidació total i utilització d’aigües regenerades de la 

depuradora per al reg. 

- Sistemes d’economització d’aigua a les aixetes. 

- Sistemes de limitació de descàrrega màxima per cisternes.  

- Utilització de materials reciclats o reutilitzats que disposen de distintiu de qualitat 

ambiental a la fase de construcció. 

  



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 
  

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

 

 

124 

Tenint en compte aquestes mesures es poden reduir les següents emissions de CO2 a 

l’atmosfera: 

Eficiència energètica 

Mesura 
Emissions previstes 

(TCO2/any)  

% demanda coberta per 

fonts renovables 

Reducció 

emissions 

(TCO2/any)** 

Sistemes d’energies renovables per a 

l’ACS per a l’edifici principal i cafeteria 
57,25 80* 13,74 

Producció d’energia amb plaques 

fotovoltaiques per a l’edifici principal i 

cafeteria 

57,25 100 32,06 

Utilització d’electricitat verda per al 

motor del remuntador  
(provinent de la producció d’energia amb 

plaques fotovoltaiques i de la compra 

d’electricitat verda)  

381,74 100 381,74 

Metabolisme urbà 

Mesura 
Emissions lligades al 

consum d’aigua 

% consum provinent de 

fonts alternatives 

Reducció 

emissions 

(TCO2/any)** 

Sistemes de limitació de descàrrega 

màxima per cisternes 
0,11 5 0,005 

Sistema d’economització d’aigua a les 

aixetes 
0,11 5 0,005 

Reducció del consum d’aigua per 

reutilització d’aigües grises dels 

vestidors per les dutxes de rentat de 

bicicletes 

0,11 10 0,01 

TOTAL REDUCCIÓ EMISSIONS (TCO2/any) 427,56 

TOTAL EMISSIONS ABANS D’APLICAR MESURES DE MITIGACIÓ (TCO2/any) 1.511,53 

TOTAL EMISSIONS DESPRÈS D’APLICAR MESURES DE MITIGACIÓ (TCO2/any) 1.083,97 

* S’ha considerat un 80% en tant s’haurà d’instal·lar un sistema d’energies no renovables per a períodes d’avaria de la 
instal·lació d’energies renovables. 

**Càlculs realitzats amb l’Eina de càlcul d’emissions de CO2 generades pel planejament urbanístic derivat 
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9.2 EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT DE LES 
ALTERNATIVES, TENINT EN CONSIDERACIÓ EL CANVI CLIMÀTIC 

A continuació es detallen els efectes significatius sobre el medi ambient de les 
alternatives.  

Aspectes ambientalment rellevants de l’àmbit i el seu entorn 

 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Ocupació i consum de 
sòl 

Formes d’ocupació i consum de sòl   
 

Incidència del model sobre la mobilitat   
 

Riscos naturals i tecnològics   
 

Biodiversitat territorial i 
connectivitat 

Espais naturals protegits i hàbitats d’interès    
 

Connectors   
 

Patrimoni i paisatge 

Àmbits de vulnerabilitat paisatgística 
Impactes paisatgístics significatius 

  
 

Àrees i elements d’interès   
 

Cicle de l’aigua i gestió 
de residus 

Escorrentiu   
 

Consum d’aigua   
 

Sanejament   
 

Ambient atmosfèric 
Contaminació lluminosa i acústica   

 

Qualitat de l’aire   
 

Energia i canvi climàtic 

Minimitzar els efectes sobre la qualitat de 
l’aire 

  
 

Prevenir la contaminació acústica, 
lluminosa i electromagnètica 

  
 

Activitat econòmica Dinamització de l’activitat econòmica   
 

 

Taula 9. Efectes significatius de les alternatives sobre el medi ambient (Font: elaboració pròpia. 
Any 2021) 
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10. DESENVOLUPAMENT DE L’ALTERNATIVA CONTEMPLADA 

A continuació es presenten les principals característiques de l’alternativa contemplada. 
Aquesta alternativa genera les següents 6 zones: 

7. Z1. Àmbit Forestal - descens 
8. Z2. Àmbit centre de visitants 
9. Z3. Àmbit instal·lacions lúdiques 
10. Z4. Àmbit accés 
11. Z5. Àmbit protecció especial 
12. Z6. Àmbit remuntador 

 

Il·lustració 61. Traçat i distribució dels corriols de descens en l’alternativa contemplada(Font: 

Equip d’arquitectes redactors, setembre 2021) 
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Planejament proposat Superfície de sòl (m2) ? % 

Z1: Àmbit forestal-descens 1.367.050 91,44 

Z2: Àmbit centre de visitants 11.709 0,78 

Z3: Àmbit instal·lacions lúdiques 15.400 1,03 

Z4: Àmbit d’accés 15.238 5,73 

Z5: Àmbit de protecció forestal 85.683 5,73 

 1.495.081 100 

Taula 10. Superfícies de les diferents zones en funció de la distribució dels àmbits del Bike park 
(Font: Equip d’arquitectes redactors, any 2021) 

 

1. Àmbit Forestal-descens (Z1) 

Comprèn la major part de l’àmbit del Pla especial, des de la cota més alta fins a la zona 
d’accés. Es caracteritza pel manteniment del caràcter forestal de l’àmbit i s’hi ubica el 
remuntador d’accés al cim i les pistes de descens (corriols) o trails. 

Els trails consisteixen en circuits marcats que discorren de manera sinuosa per dins de 
la zona boscosa, amb diferents nivells de dificultat que van de més senzill a més expert 
per colors, amb els codis similars als establerts també per altres esports: verd, blau, 
vermell i negre. 

Tenen una amplada que oscil·la entre un i tres metres, amb girs més o menys inclinats 
i poden tenir obstacles de fusta com ponts, salts, rampes, passeres, etc. o altres 
elements naturals, com els rock gardens o jardins de pedra. Aquests elements poden 
ser construïts per afegir o reduir la dificultat, segons els casos, i també per protegir 
determinats sòls de l’erosió. 

2. Àmbit Centre de visitants (Z2)  

S’emplaça als plans de cal Menut i comprèn els usos socials complementaris a la 
pràctica esportiva recollits en les edificacions principals. La regulació de les edificacions 
mínimes i imprescindibles per acollir els visitants a les instal·lacions és la següent: 
4. Programa funcional sobre rasant (500 m2): 

- Recepció/control 
- Lloguer material 
- Bar/Cafeteria 
- Infermeria i Serveis 

5. Programa funcional sota rasant (500 m2): 
- Magatzem i taller bicicletes 
- Vestidors i serveis 

6. Condicions de les edificacions: 
- Sistema prefabricat/ desmuntable 
- Materials sostenibles/ integrats a l’entorn (fusta) 
- Minimitzar impacte paisatgístic: soterrament i adaptació topogràfica 
- Energies renovables, mesures d’estalvi energètic 
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3. Àmbit instal·lacions lúdiques: (Z3) 

S’emplaça als plans de cal Menut i comprèn els usos esportius i lúdics complementaris 
a la pràctica esportiva de descens. També comprèn les instal·lacions tècniques 
necessàries per al funcionament del parc: ponts per enllaçar l’àmbit de descens amb 
l’àmbit social amb seguretat, estació transformadora d’electricitat, generador d’energia 
o altres. 

En aquest àmbit finalitzaran els corriols descendents de la zona forestal: seguiran les 
mateixes característiques de categoria de la zona forestal si bé caldrà que s’adverteixi 
de la moderació de velocitat. S’hi ubicaran les següents instal·lacions a l’aire lliure de 
caràcter lúdic (o similars): Pump track, Pista airbag, Pista de foam, Jocs infantils, 
Boulders i Tirolines i circuit d’aventura. 

D’altra banda, en aquest àmbit discontinu també s’hi emplacen l’estació transformadora, 
els contenidors, un petit cobert per guardar els vehicles de manteniment del parc (6-8 
quads)... protegit amb barreres naturals com moviments de terres o vegetació per tal de 
minimitzar-ne l’impacte visual des d’altres punts. Finalment l’àmbit d’arribada del 
remuntador a la cota més alta també forma part d’aquesta zona. 

4. Àmbit d’accés (Z4) 

Zona d’accés i arribada dels visitants. Constitueix la zona per on s’accedeix al parc, 
l’esplanada on els busos descarregaran visitants i bicicletes, així com la zona habilitada 
d’aparcament per al personal del parc i persones amb mobilitat reduïda, amb un màxim 
de 22 places. 

Elements: 

- Parada autobús llançadora 

- Accés vehicles autoritzats 

- Aparcament reservat per personal i minusvàlids 

Regulació: 

- Llambordes drenants no impermeables 

- Mota vegetal per ocultar vehicles 

5. Àmbit de protecció especial (Z5) 

S’emplaça al nord-est del Puig de la Devesa i comprèn la zona de circuits de descens 
que queda inclosa en sòl de protecció especial pel PTPCG. 

La totalitat dels sòls inclosos en aquest àmbit tenen la qualificació d’Espai de bosc i 
muntanya i de sòl no urbanitzable de protecció especial -sense proteccions sectorials 
específiques com Xarxa Natura 2000 o PEIN-, d’acord amb el PTPCG, el qual li assigna 
un especial valor connector. 

Es proposa les següents mesures de regulació: 

- S’hi podran traçar corriols o pistes, amb el mínim impacte sobre el sòl. 
- No s’admeten edificacions, construccions ni estructures tècniques. 
- S’admeten les esclarissades i tales d’arbres per evitar incendis forestals, d’acord 

amb el Pla de gestió forestal corresponent. 
- Els únics moviments de terres seran els imprescindibles per als trams de corriols 

que discorrin per l’àmbit. 
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6. Àmbit remuntador (Z6) 

Comprèn la franja on queden inclòs tot el traçat del remuntador, pilones d’accés, zona 
d’arribada i franja de seguretat. Les úniques construccions admeses són les cabines de 
vigilància a l’accés i arribada i maquinària pròpia del remuntador. 

Aquest àmbit neix i acaba en àmbits Z3 (instal·lacions lúdiques) i discorre principalment 
per sobre de l’àmbit Z1 (Forestal-descens) i creua puntualment l’àmbit Z3 (Accés). 

El remuntador constitueix la infraestructura més important d’aquest pla especial. És 
necessari per salvar el desnivell del parc i transportar els esportistes a la cota més alta, 
al punt on començaran el descens. Té un recorregut de 1.500 m i salva un desnivell de 
340 m. Consta de 100 cadires per a quatre o sis places i bicicletes. 

Per tal de minimitzar el seu impacte, s’ha dissenyat el traçat tenint en compte 
d’emplaçar-lo en una vessant no excessivament exposada i per sota la carena, de 
manera que no produeixi un alt impacte visual. 

La implantació de la base d’aquest element, que és la que requereix una major adaptació 
topogràfica, s’ha ubicat en una zona malmesa per abocaments de terres. S’aprofitarà 
els moviments de terres necessaris per la implantació de la maquinària i edifici base del 
telecadira i a la vegada es restaurarà a nivell ambiental i paisatgístic aquesta zona. 

Elements: 

- Remuntador d=1,5 Km, h=340 m 
- 500kw, eficiència energètica 
- Poca alçària catenària –zona sense nevades habituals-. Minimitzar l’impacte 

paisatgístic. 
- Funció de tallafoc/ gestió forestal 

Regulació: 

- Minimitzar impacte paisatgístic. 
- Minimitzar tala arbres. 
- Provisionalitat supeditada a reserva viària. 

Els plànols delimiten un gàlib aproximat de la zona ocupada pel remuntador; tanmateix 
serà el projecte tècnic amb el qual se sol·liciti llicència d’obres el document on quedaran 
definides les cotes de sortida i d’arribada, el traçat definitiu i les especificacions 
tècniques necessàries per a la seva construcció. 
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10.1  SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS PREVIST 

L’àmbit del Pla Especial del Bike Park no disposa de sanejament d’aigües residuals. En 
el present Pla Especial s’ha contemplat la instal·lació d’una depuradora biològica 
d’oxidació total, que serà totalment soterrada, amb capacitat per a 200 habitants 
equivalents. 

Situació i característiques de l’estació depuradora  

L’estació depuradora d’aigües residuals es proposa situar al sud de l’àmbit del PEU, 
entre dos corriols de descens. 

Il·lustració 62. Ubicació de la depuradora soterrada (Font: equip redactor del PEU. Any 2021) 

 

Pel càlcul del cabal d’aigües residuals s’ha considerat el nombre màxim de visitants i 
treballadors a plena capacitat de la instal·lació als 5 anys (885 visitants i 30 treballadors), 
així com 10 dutxes i la cafeteria. Amb aquestes dades s’ha considerat la necessitat d’una 
depuradora per a 200 habitants equivalents, amb unes dimensions aproximades de 3 m 
de diàmetre i 8,5 m de llarg (o dues depuradores en paral·lel de 2,4 m de diàmetre i 6 m 
de llarg per a una capacitat de 100 habitants equivalents cada una). 

 

Depuradora 
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L’estació depuradora a instal·lar serà prefabricada, del tipus biològic, d’oxidació total, 
que garanteixi una reducció de la DB05 i dels sòlids en suspensió́, entre el 90 i el 95%, 
per tal de poder garantir la qualitat de l’aigua que vindrà̀ establerta en l’autorització 
d’abocament.  

El procés de la depuradora serà del tipus biològic aerobi a la línia de l’aigua i 
d’estabilització aeròbica a la línia de fangs, per ventilació prolongada de baixa carrega 
(oxidació total).  

La depuradora es soterrarà en posició horitzontal i allotjarà al seu interior tots els 
equipaments i compartiments i requerits pel procés depurador.  

El subministrament elèctric a la depuradora es farà a través d’una derivació de la línia 
elèctrica, la qual es soterrarà en una canalització recoberta de sorra.  
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11. MESURES PREVISTES PER PREVENIR I CORREGIR 
EFECTES NEGATIUS 

A la taula següent es relacionen les mesures de caràcter ambiental previstes amb els 

elements del medi i els objectius ambientals. 
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Objectius ambientals del 
PEU 

 

Mesures ambientals del PEU 

A. Ocupació i 
consum de 
sòl 

Minimitzar el 
consum de sòl i 
racionalitzar-ne 
l’ús 

En els espais inclosos dins l’espai de protecció especial no s’admetran 
intervencions que comportin l’alteració de les característiques dels espais 
protegits o suposin la desaparició dels elements amb interès mediambiental que 
el constitueixen. Aquests espais es troben delimitats com a Z.5: Especial 
Protecció. 

Es minimitzaran els moviments de terres dins l’àmbit del PEU i les terres 
generades o resultants es reutilitzaran al mateix àmbit, en la mesura del possible. 

Els talussos de desmunt no podran ser verticals i hauran de respectar una 
proporció màxima de 3:2. 

Es fomentarà l’habilitació d’un pas alternatiu a la pista forestal que creua els 
Plans de Cal Menut, el qual romandrà tancat durant l’horari d’obertura del Parc, 
per tal de garantir la seguretat dels usuaris. 

Es delimitaran els senders, que suposa un element de seguretat pels usuaris, i 
també constitueix una protecció del medi natural envers l’erosió del sòl i la 
destrucció de fauna i flora, obligant a circular tothom per dins dels camins traçats. 

Els traçats dels senders es modificaran periòdicament per evitar el seu desgast 
i afavorir la regeneració dels traçats antics de l’erosió que es pugui ocasionar, 
tenint en compte els aspectes ambientals en el seu disseny específic. Hauran 
de minimitzar el moviment de terres per a la seva realització i evitar l’erosió del 
terreny natural mitjançant la col·locació d’elements tècnics o garantint la seva 
regeneració mitjançant la modificació periòdica del seu traçat. 

S’eliminarà l’acumulació de terres provinents dels abocaments en el subàmbit 
d’Instal·lacions lúdiques i tècniques i s’utilitzarà aquestes terres per als 
moviments de terres derivats de la implantació de les edificacions i traçat de 
camins i corriols, sempre que sigui possible. En el cas que no sigui possible 
redistribuir‐les d’acord amb la nova ordenació, es transportaran a abocador 
certificat. 

Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació 
integrada dels usos del sòl i de la mobilitat. Per tal d’evitar les aglomeracions de 
vehicles en l’àmbit del Pla especial i respectar l’entorn natural, es prohibirà 
l’aparcament de cotxes particulars dins del Bike Park. Per aquesta raó 
s’habilitaran zones d’aparcament en els nuclis de Ripoll i Campdevànol i es 
posarà a disposició dels usuaris un bus-llançadora que els portarà a les 
instal·lacions, evitant així l’arribada i estacionament dels vehicles particulars al 
parc. 

B. Biodiversitat, 
connectivitat i 
patrimoni 
natural 

Conservar la 
biodiversitat i 
elements 
d’interès 
natural 

Les plantacions vegetals han de cenyir-se a espècies bioclimàticament 
adaptades, autòctones o naturalitzades amb baix consum d’aigua i manteniment. 
Les aigües pluvials s’aprofitaran per al sistema de rec. 

Es preservaran i potenciaran espècies de fauna sedentària i migratòria presents 
a l’àmbit, especialment a les zones d’interès ecològic, i la restauració dels sectors 
actualment malmesos.  

No es tancarà el perímetre de l’àmbit del PEU, més enllà dels mecanismes de 
control de pas de la fauna. 

Es fomentarà la utilització de tanques permeables, formades amb muntants i 
travessers de fusta o similar, de manera que permetin el pas de petita fauna. 

L’activitat serà compatible amb la ramaderia i s’habilitaran passos de fauna de 
tipus canadenc o tanques electrificades on s’escaigui pel control de la fauna. 

Es mantindrà la massa forestal existent i se seguiran les indicacions del Pla 
Tècnic de Gestió forestal de la finca per programar els diversos treballs silvícoles. 
Seguint el Pla de gestió forestal es podrà talar exemplars seleccionats per 
habilitar el pas del remuntador, corriols o pista forestal i per reduir el risc de 
propagació d’incendis. 
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Objectius ambientals del 
PEU 

 

Mesures ambientals del PEU 

En la franja d’instal·lació del remuntador, es mantindrà una distància de 20 m 
lliure de vegetació que actuarà com a talla-focs entre les dues zones forestals 
que delimita. S’intentarà desviar o bé soterrar la línia elèctrica que creua l’àmbit 
i si no fos possible es mantindrà neta de vegetació herbàcia i arbustiva tot el tram 
de sota la línia per minimitzar el risc d’incendi per causes elèctriques. Es 
mantindrà una franja exterior de protecció lliure de vegetació al voltant de les 
edificacions de 25 m. 

C. Paisatge 

Integrar el 
paisatge en el 
procés del 
planejament 
urbanístic i 
protegir i 
millorar la 
qualitat del 
paisatge 

Es plantarà una mota vegetal en la zona d’accés i arribada per ocultar el la zona 
d’aparcament de vehicles autoritzats i de minusvàlids, així com la parada de bus 
llançadora. Es plantarà arbrat i altres elements per crear espais d’ombra i 
barreres visuals entre la zona de vehicles i la resta del parc. 

S’instal·laran elements naturals a l’entorn de l’estació transformadora, grup 
electrogen d’emergència pel remuntador, contenidors de recollida selectiva i un 
petit cobert per guardar els vehicles de manteniment del parc (6-8 quads) per tal 
de minimitzar l’impacte visual des d’altres punts. 

L’àmbit del remuntador (que comprèn la franja on queden inclosos: tot el traçat 
del remuntador, pilones d’accés, zona d’arribada i franja de seguretat) s’ha 
disposat en una vessant no excessivament exposada i s’ha dissenyat a una 
alçada que no sobresurt de l’alçada dels arbres existents per tal de minimitzar el 
seu impacte visual, i amb una funció de talla-foc.  

Les tanques i separacions entre espais han de respectar el medi rural on 
s’emplacen i emprar materials afins i integrats en aquest entorn. No s’autoritzen 
tancaments opacs que privin la visió del paisatge tret d’elements puntuals de 
fusta o elements vegetals. També s’instal·laran tanques en punts estratègics, 
per dirigir els corriols, evitar els creuaments o reductors de velocitat de les pistes. 

En la implantació de les edificacions, construccions i elements tècnics es 
prioritzarà la integració paisatgística dels elements. Amb aquesta finalitat 
s'utilitzaran materials de construcció naturals i colors de baix impacte visual en 
tancaments i revestiments (fusta, recobriments vegetals,...). Es  replantaran 
espècies vegetals autòctones en la zona de restauració de la base del 
remuntador per tal de garantir la seva integració paisatgística i reduir l’impacte 
visual de l’edifici base del remuntador. 

Es mantindrà la massa arbòria existent en la zona forestal i als marges de ribera 
de la riera de Maiols.  

 

S’estudiarà el traçat òptim de la línia elèctrica que actualment creua l’àmbit per 
minimitzar el seu impacte paisatgístic i el seu efecte sobre les noves 
instal·lacions, d’acord amb la normativa vigent i les condicions establertes per la 
companyia distribuïdora. Es prioritzarà el soterrament de la línia elèctrica o el 
seu desviament quan no sigui possible per garantir les distàncies reglamentàries 
a les noves edificacions, construccions i línia del remuntador, així com el seu pas 
pels camins públics, per facilitar el seu manteniment.  

D. Cicle de 
l’aigua i gestió 
de residus 

Compatibilitzar 
el Pla amb el 
cicle de l’aigua 
i minimitzar 
l’impacte de la 
construcció 
sobre el cicle 
dels materials i 
el medi 
ambient en 
general 

Per tal de minimitzar els efectes de l’escorrentia superficial i garantir la 
permeabilitat del sòl, en l'espai lliure d'edificació dels subàmbits de Centre de 
visitants i d’Accés s'admet únicament un acabat amb llambordes, sauló, terra 
vegetal o altres materials permeables. La superfície pavimentada dins d'aquests 
àmbits serà com a màxim del 30% de l'espai lliure d'edificació, i es restringirà a 
espais d'accés, aparcament o on sigui necessari algun tipus de tractament 
superficial per al correcte desenvolupament de l'activitat. A la resta d’àmbits 
queda prohibit qualsevol tipus de pavimentació. 

Es recolliran les aigües pluvials de les cobertes en un dipòsit soterrat i es 
reciclaran les aigües grises, per poder reciclar l’aigua procedent de les dutxes 
de persones i bicicletes i reaprofitar-la per la zona de rentat de bicicletes. Les 
aigües residuals procedents de la cafeteria i serveis s’abocaran a una fossa 
sèptica o bé es depuraran amb una depuradora biològica d’oxidació total i residu 
zero que, un cop filtrades i tractades, es podran reutilitzar per rec. S'aplicarà 
mecanismes economitzadors d’aigua en les instal·lacions dels vestidors i 
serveis.   
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Objectius ambientals del 
PEU 

 

Mesures ambientals del PEU 

S’utilitzaran materials constructius durables, amb poc manteniment, baix 
impacte ambiental en el seu cicle de vida i reutilitzables o fàcilment reciclables. 
En la mesura del possible s’utilitzarà la fusta com a material principal i elements 
prefabricats desmuntables. 

E. Energia, qualitat de 
l’aire i canvi climàtic 

Minimitzar els efectes 
sobre la qualitat de l’aire i 
el canvi climàtic i reduir al 
màxim les immissions de 
substàncies 
contaminants. Prevenir la 
contaminació acústica, 
lluminosa i 
electromagnètica  

La maquinària serà d’alta eficiència energètica per minimitzar el seu consum 
elèctric, que es complementarà amb energies renovables sempre que sigui 
possible. El motor de la instal·lació és d’alta eficiència, amb un màxim rendiment 
energètic, i l’objectiu és que pugui arribar a funcionar amb energies 100% 
renovables.  

Es limitarà la contaminació lumínica exterior evitant al màxim l’enllumenat amb 
finalitats decoratives. S'admetrà estrictament el sistema d'enllumenat que sigui 
necessari per al desenvolupament de l'activitat i el vinculat als accessos i s'haurà 
d'ajustar a la normativa sobre prevenció de la contaminació lumínica. 

Les aigües grises provinents dels vestidors es reciclaran per utilitzar-les a les 
dutxes de rentat de bicicletes, que a la seva vegada tindran un circuit de filtració 
i recirculació. 

Es fomentarà la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques a les 
cobertes dels edificis per generar aigua calenta i electricitat d’autoconsum. 

Es prioritzaran les energies renovables i sostenibles per la climatització de les 
edificacions. 

F. Riscos 

Incloure l’anàlisi dels 
riscos al si del procés de 
planejament amb 
l’objectiu de fer front als 
riscos observats i 
prendre les mesures 
pertinents per a 
minimitzar-ne els efectes  

Es mantindrà el terreny lliure de vegetació seca i amb massa arbòria aclarida, 
sobretot al voltant de les edificacions, on s'assegurarà l'existència d'una franja 
exterior de protecció. 

Els vials d’accés i interior de servei fins a les edificacions mantindran una 
amplada suficient per permetre el pas dels vehicles d’extinció, i s’hauran de 
mantenir nets de vegetació seca i arbustiva amb una franja de seguretat d’un 
metre a cada costat del camí lliure de vegetació. 

Es corregirà el reblert de terres on es situarà la base del telecadira. 

Es disposarà d’un grup autònom d’extinció d’incendis forestals, remolcat o 
transportat, d’acord amb els requisits de l’Ordre 2 de maig de 1995, per la qual 
s’estableixen actuacions de control de característiques de la maquinària i el 
material agrícola i forestal, amb una capacitat mínima de 600 litres i amb el 
vehicle adequat per a la seva utilització, equipat amb el material d’intervenció 
(mànegues i llances) que es detalla en l’esmentada Ordre, per tal que permeti 
una actuació immediata en cas d’emergència. 
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12. MESURES PREVISTES PEL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL 
PLA ESPECIAL  

“LLEI 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

Article 29. Seguiment 

1. El promotor del pla o programa és el responsable de dur a terme el seguiment 
dels efectes sobre el medi ambient que comporta l’aplicació o l’execució dels plans 
i programes. En els supòsits de plans i programes de promoció privada, el 
responsable d’aquest seguiment és l’òrgan responsable de la tramitació del 
procediment d’elaboració i d’aprovació del pla o programa. 

2. L’òrgan ambiental corresponent participa en el seguiment ambiental dels plans o 
programes. A aquests efectes, en els supòsits en què la legislació sectorial que 
regula el pla o programa estableixi un òrgan específic de seguiment, aquest és 
l’encarregat de donar compte a l’òrgan ambiental dels informes de seguiment, amb 
la periodicitat que estableixi la memòria ambiental. En la resta de supòsits, atenent 
la transcendència del pla o programa, l’òrgan ambiental pot determinar, en la 
resolució a què fa referència l’article 25, la necessitat de designar un director o 
directora ambiental de seguiment del pla o programa o una comissió mixta de 
seguiment.” 

El seguiment ambiental el durà a terme el promotor, que serà l’encarregat d’emetre un 
informe del seguiment ambiental. Per a aquesta tasca, es podrà designar un director 
ambiental. L’organisme responsable de realitzar el seguiment ambiental del Pla Especial 
urbanístic de desenvolupament per a la implantació d’un Bike Park al Puig de la Devesa 
de Ripoll serà el promotor del Pla Especial. El director ambiental serà designat pel 
promotor un cop el Pla Especial urbanístic de desenvolupament per a la implantació d’un 
Bike Park al Puig de la Devesa de Ripoll estigui aprovat definitivament. Es proposen les 
següents opcions per aquest nomenament: 

− Que el director sigui un treballador intern de l’Ajuntament. 

− Que el director sigui un tècnic qualificat extern. 

Es proposa realitzar un únic Informe de Seguiment Ambiental del Pla Especial urbanístic 
de desenvolupament per a la implantació d’un Bike Park al Puig de la Devesa de Ripoll, 
en el moment en que aquest es desenvolupi. Caldrà verificar el compliment de la 
normativa i mesures ambientals proposades pel desenvolupament del Pla especial 
urbanístic de desenvolupament per a la implantació d’un Bike Park al Puig de la Devesa 
de Ripoll i que es doni compliment als objectius i criteris ambientals fixats En cas 
d’aparèixer impactes ambientals no previstos caldrà aplicar les mesures correctores 
necessàries per fer-hi front. Tot això haurà de ser incorporat en l’Informe de Seguiment 
Ambiental del Pla Especial. 
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13. VALORACIÓ GLOBAL DEL PLA ESPECIAL  

El desenvolupament del Pla Especial urbanístic de desenvolupament per a la 
implantació d’un Bike Park al Puig de la Devesa de Ripoll permetrà establir les mesures 
necessàries per a compatibilitzar les infraestructures i serveis necessaris pel seu 
correcte funcionament amb atenció cap a l’entorn i el paisatge, minimitzant l’impacte de 
les seves construccions i activitats.  

El Pla Especial urbanístic de desenvolupament per a la implantació d’un Bike Park al 
Puig de la Devesa de Ripoll no afecta ni la classificació ni la qualificació del sòl no 
urbanitzable, així com tampoc comportarà un augment significatiu del consum de 
recursos o producció de residus, ni tampoc es detecten riscos ambientals. 

 

 

 

 

 

 

 

A Ripoll, desembre de 2021. 

 

 

 

AdEdMA Consultoria i Serveis, SL 

Marta Gómez Pons 

Enginyera de Monts (col·legiada 4.120) 
Enginyera Tècnica Agrícola (col·legiada 4.486)  
Expert Professional Engineer en l’àmbit del Medi ambient (número de 
registre 1.065)  
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