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1 Dades bàsiques 

El present Estudi d’impacte i integració paisatgística (en endavant EIIP) es redacta per 

poder avaluar els impactes paisatgístics del Pla Especial urbanístic de desenvolupament 

(en endavant PEU) per a la implantació d’un Bike park al Puig de la Devesa de Ripoll, 

en un àmbit de sòl no urbanitzable de 145 ha.  

Promotor (promoció privada) 

Elevated, MTB 

CIF. núm. B67570093 

Autors de l’EIIP 

Sra. Marta Gómez Pons - AdEdMA Consultoria i Serveis, S.L. 

Sra. Paula Orduña Giró - AdEdMA Consultoria i Serveis SL 

Sra. Patricia Povea de Castro - AdEdMA Consultoria i Serveis SL 

Sra. Blanca Botey Sánchez de Rojas - AdEdMA Consultoria i Serveis SL 

Base legal 

Aquest EIIP es redacta en base el que s’estableix en els articles 19, 20, 21 i 22 del 

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 i en els articles 47.4 i 48 del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 50 del Decret 

64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 

Situació i àmbit d’actuació 

L’objectiu del Pla Especial és establir les condicions per a la implantació d’un Bike park 

al Puig de la Devesa de Ripoll, mitjançant la definició dels paràmetres urbanístics bàsics 

que han de regular l’ordenació dels espais, edificacions i l’activitat que es pretén 

desenvolupar. L’àmbit territorial del PEU es situa al nord-est del terme municipal de 

Ripoll, en el seu límit amb Campdevànol. Concretament, es situa al Puig de la Devesa 

de Ripoll, un àmbit de forma irregular que limita per l’oest amb el terme municipal de 

Campdevànol, pel sud amb el Torrent de Can Maiols, 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. La superfície total de l’àmbit és de 145 ha de sòl no urbanitzable 

d’un terreny amb pendents mitjos superiors al 20%, sobre els solells de Cal Menut, els 

solells de Casadessús, Quintans de Casadessús  i l’obaga de Clarella.  
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El PEU 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. Les instal·lacions mínimes del 

Bike Park inclouen: edificacions, construccions, instal·lacions i serveis exteriors i serveis 

complementaris. D’altra banda dins l’àmbit es distingeixen en funció dels seus usos i 

situació, cinc zones homogènies, a més de la franja de pas del remuntador, per regular 

la seva ordenació, les quals el PEU estableix de la següent forma:   

- Z1. Àmbit Forestal – descens 
- Z2. Àmbit centre de visitants 
- Z3. Àmbit instal·lacions lúdiques 
- Z4. Àmbit accés 
- Z5. Àmbit protecció especial  
- Z6. Àmbit remuntador 

Accessibilitat  

S’accedeix a l’àmbit d’actuació des de la carretera C-17 i la carretera N-260. La pista 

forestal principal de l’àmbit és  el Camí de Casadessús, des d’on s’accedeix als Plans 

de Cal Menut, a les masies de Baubs i de Casadessús i continua cap a l’Obaga de 

Clarella.  

Coordenades de la nova infraestructura (projecció cartogràfica UTM en el sistema de 

referència ETRS 89): 

Zona UTM: 31T 

X: 433.155,9 

Y: 4.672.370,7 

Superfície transformada 

Superfície transformada: 145 ha 
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Il·lustració 1. Context territorial de l’àmbit del PEU (Font: elaboració pròpia a partir de 

cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Any 2021) 

Il·lustració 2. Detall de l’àmbit del PEU (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Any 2021) 
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Il·lustració 3. Detall de l’àmbit del PEU (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Any 2021) 

 

 

 

Il·lustració 4. Parcel·les cadastrals de l’àmbit del PEU (Font: elaboració pròpia a partir de 

cartografia de la seu electrònica del cadastre. Any 2021) 
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2 Planejament i instruments de paisatge 

2.1 Planejament territorial 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
Aprovació definitiva 12 de gener de 2010 i publicació 3 de febrer de 2010 

El Pla Territorial Parcial 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. Comprèn les comarques de l’Alt Empordà, el Baix 

Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva. L’actuació 

objecte del present estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) s’ubica a la comarca 

del Ripollès.  

D’acord amb el PTPCG es distingeixen 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 ha) com a sòl de protecció 

especial, no subjecta a proteccions sectorials (PEIN ni Xarxa Natura 2000).   

 

Il·lustració 5. Proposta d’espais oberts segons el PTCG (Font: cartografia del PTCG. Any 2010) 
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Els sòls de protecció preventiva, dominants en l’àmbit del Pla especial (137 ha), 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. 
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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-llòbrega, 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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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Il·lustració 6. Fragment de plànol O.11. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 

d’infraestructures. Ripollès (PTCG, any 2010) 
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Il·lustració 7. Detall del corredor en estudi (Font: Plànol O.4 Estratègies de desenvolupament del 

PTPCG, any 2010)  
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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 PTPCG 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. 

A les normes del PTPCG 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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2.2 Planejament municipal 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll  

Aprovació definitiva el 9 d’abril de 2008  

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. 
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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. 

 

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, 
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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: 
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. 

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. 
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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.” 

 

 

 

Il·lustració 8. Qualificació del sòl no urbanitzable segons el POUM de Ripoll  
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2.3 Planejament sectorial 

Espais naturals protegits 

El Ripollès és una comarca de muntanya del Pirineu oriental amb una extensió de 956,2 

km2. Pel nord limita amb la Cerdanya i les comarques franceses del Conflent i el 

Vallespir; a l’oest amb el Berguedà; a l’est amb la Garrotxa, i pel sud amb la comarca 

d’Osona. 

Una tercera part de la superfície comarcal (32.000 ha) està protegida en tant que espai 

d’interès natural dins la Xarxa Natura 2000. El més recent és el Parc Natural de les 

Capçaleres del Ter i del Freser, declarat al setembre 2015, de 14.750 hectàrees 

d’extensió. A la comarca del Ripollès s’ubiquen els següents espais que són alhora 

d’interès 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).  

 

Il·lustració 9. Espais protegits del Ripollès (font Consorci d’espais d’interès natural del Ripollès. 

Any 2021) 
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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, a 2km a l’est, i la “Serra Cavallera” (codi 

ES5120003) de 6.381,84 ha, a 2km al nord de l’àmbit. Les 410 hectàrees de l’espai  

“Riberes de l'Alt Ter” (codi ES5120019) queden 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 de que acull hàbitats 

comunitaris prioritaris pel que fa la flora i, a més, és un refugi important per a diferents 

espècies animals. 

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.   

Dins el terme municipal de Ripoll, les àrees d’interès faunístic i florístic s’ubiquen seguint 

els rius, torrents i rieres. Destaquen, dins l’àmbit del PEU, el torrent del Pic de la Devesa 

que discorre per la vessant sud del Puig de la Devesa fins als Plans de Cal Menut i 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. 

Il·lustració 10. 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 11. 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) 

 

 

Il·lustració 12. 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) 
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Il·lustració 13. Índex de connectivitat terrestre (Font: Departament de Territori i Sostenibilitat Any 

2021) 

Il·lustració 14. 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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Il·lustració 15. 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) 
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2.4 Instruments de paisatge 

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 

GI401-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 accés arbrats en general es 

considera-ran 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Val a dir que, a banda 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. 
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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. 

- 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. 

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 16. Unitat de paisatge “Alt Ter” (Font: Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines, 

any 2010) 
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Il·lustració 17. Valors estètics de l’Alt Ter (Font: Catàleg del paisatge de les comarques gironines. 

Any 2010) 
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Il·lustració 18. 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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2.5 Altres punts d’interès 

Pròxim tot i que en bona part exclòs de l’àmbit d’actuació del PEU (àmbit dels 
masos de Baubs i Casadessús), es situa l’hàbitat “Prats -fàcies emmatades- 
medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco- Brometea) (6210, 
no prioritari)”. 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 
(3240, no prioritari). 

L’àmbit del PEU es situa sobre el 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’interès geològic. A 6 km cap el nord de l’àmbit 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 19. 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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 Il·lustració 20. Espai d’Interès Geològic proper a l’àmbit (Font: elaboració pròpia a partir de 

cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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3 Paisatge a escala territorial 

3.1 Descripció de les principals components del paisatge 

L’àmbit del PEU es troba a la unitat de paisatge Alt Ter (41.887 ha), situada en el 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.    

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.  

Els límits sud i est de l’àmbit ressegueixen 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. 
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Il·lustració 21. Elevacions del terreny en l’àmbit (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Any 2021) 

 

 

Il·lustració 22. Geologia de l’àmbit d’actuació (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 

2021) 
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Dins l’àmbit del PEU la coberta del sòl és essencialment vegetal. La major part de l’àmbit 
queda coberta per 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 
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) 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 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.   

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 es troba el jaciment 
arqueològic del petroglif de la Tortuga, recollit pel POUM de Ripoll. A 100 m cap al sudest 
de l’àmbit es situa el jaciment arqueològic del dipòsit d’armes de Comallevosa (POUM 
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. 
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Il·lustració 23. Principals hàbitats de l’àmbit del PEU (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia 

del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 

 

Il·lustració 24. Usos i cobertes del sòl de l’àmbit del PEU (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Any 2021) 
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Il·lustració 25. Patrimoni arqueològic i arquitectònic de l’àmbit del PEU (Font: POUM de Ripoll i 

Campdevànol. Any 2008 i 2013) 

 

 

Il·lustració 26. 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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3.2 Components del paisatge 

Els components del paisatge de la unitat de l’Alt Ter són les següents: 

- L’Alt Ter es caracteritza per un 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.  

- Les cobertes forestals formades per boscos caducifolis i pinedes montanes 

predominen en el paisatge.  

- La configuració del relleu i l’abandonament de les activitats agrícoles i ramaderes 

tradicionals han permès l’extensió de les masses forestals, que en alguns indrets ha 

donat lloc a boscos ben constituïts, amb una certa maduresa i amb la presència de 

formacions d’especial interès paisatgístic i ecològic.  

- Destaquen els valors naturals del paisatge, particularment en els espais catalogats 

pel seu interès natural com la serra Cavallera, la serra de Montgrony i les serres de 

Milany i Santa Magdalena.  

- L’Alt Ter també presenta remarcables valors estètics en el mosaic paisatgístic format 

per boscos caducifolis, camps de conreu i prats de dall amb canvis cromàtics i de 

textura al llarg de l’any.  

- Igualment, són destacables els valors culturals, històrics i patrimonials del territori 

amb la presència dels 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, els valors productius, històrics i simbòlics de les colònies industrials i la xarxa 

de camins i itineraris que permeten el gaudi del paisatge. 

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 pendent mig supera el 20%, tot i que trobem 

algunes zones més planeres, com els Plans de Cal Menut o Plans de Casadessús. Pel 

que fa els elements configuradors del paisatge de l’àmbit del PEU destaquen: 

- El 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.   

- Els límits sud i est de l’àmbit ressegueixen 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. 
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- 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. Hi 

ha pastures amb arbrat, sòl forestal, pastius i sòls improductius.  

- 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 queden dins la zona d’exclusió 

de 8 ha. Destaca la presència d’una línia aèria de mitja tensió que travessa l’àmbit 

d’est- oest, creuant els Plans de Cal Menut per la zona més baixa de l’àmbit.  

Destaquen els valors naturals, històrics, culturals i socials del paisatge de la unitat 

Alt Ter que li atribueixen un fort atractiu turístic.  

Dins l’àmbit del PEU els elements configuradors del paisatge són els següents: 

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 del PEU és elevada i es situa en un entorn 

d’oportunitats recreatives altes.  

 

Il·lustració 27. Components del paisatge de l’àmbit. (Font: elaboració pròpia a partir de dades del 

Catàleg de paisatge de les CG. Any 2010) 
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Il·lustració 28. Qualitat escènica del paisatge de l’àmbit (Font: elaboració pròpia a partir de dades 

de l’Observatori del Paisatge. Any 2021) 

 

 

Il·lustració 29. Oportunitats recreatives de l’àmbit (Font: elaboració pròpia a partir de dades de 

l’Observatori del Paisatge. Any 2021) 
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3.3 Dinàmiques 

A l’actualitat, la unitat de paisatge “Alt Ter” es caracteritza pel seu potencial com a 
destinació de turisme actiu de muntanya. La pràctica turística en espais rurals es va 
diversificant incloent turismes especialitzats relacionats amb diferents esports, el 
patrimoni, la cultura i la naturalesa. En el context de resposta al canvi climàtic, es preveu 
que els Pirineus pateixin un augment de la temperatura que influirà decisivament en la 
viabilitat de les estacions d’esquí.  

Segons l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, la comarca s’estructura bàsicament 
en tres unitats geogràfiques i l’àmbit d’actuació se situa en la tercera:  

1. Vall de Ribes, al nord-oest de la comarca. Zona d’alta muntanya on predominen 
bàsicament activitats agrícoles i, concretament, ramaderes i el turisme de 
muntanya. La formen 6 municipis i el seu nucli principal és Ribes de Freser 

2. Vall de Camprodon, situada al nord-est de la comarca. També hi predominen les 
activitats ramaderes i el turisme, La indústria també hi té una certa importància. 
També està formada per 6 municipis i el seu nucli principal és Camprodon. 

3. Baix Ripollès, zona situada al sud de la comarca del Ripollès on es 
concentren els municipis més grans de la comarca, entre ells la capital, 
Ripoll i on s’ubiquen bona part de les activitats industrials. 

L’Estudi de Revisió Estratègica turística del Ripollès, operatiu des de l’any 2014, afirma 
que a la comarca del Ripollès, la pràctica d’activitats de lleure i esportives a l’aire lliure, 
com el senderisme o el cicloturisme, van més enllà de ser activitats turístiques i cada 
vegada més, formen part d’un estil de vida saludable, fet que es tradueix en un augment 
significatiu del turisme de natura i el turisme actiu, i en un interès cada vegada més 
elevat per part de la societat en la descoberta dels principals valors i atractius dels 
territoris que es visiten. 

També cal tenir en compte que s’està produint un canvi generacional en relació a les 
activitats que es realitzen. El principal producte identificat al Ripollès ha estat el 
cicloturisme, seguit del senderisme, quasi en la mateixa proporció.. Es defineixen els 
següents eixos estratègics de desenvolupament turístic: 

1. Dinamització i promoció de la comarca com a destinació turística sostenible i de 
qualitat. 

2. Creació i suport a la comercialització de paquets turístics al Ripollès. 

3. Professionalització i innovació del sector turístic. 

4. Enfortiment de la xarxa turística comarcal. Concertació agents comarcals. 
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3.4 Valors 

El paisatge de l’Alt Ter és el característic de les zones de mitja muntanya humida a 
l’ombra dels alts cims pirinencs. El relleu és enèrgic, el conformen un conjunt de serres 
disposades en direcció est-oest i separades per estretes valls modelades per l’acció 
fluvial. Només el Ter i el Freser han tingut la capacitat d’obrir valls en sentit nord-sud i 
establir-se de forma perpendicular a la disposició original del relleu.  

La matriu paisatgística és eminentment forestal, típica de la regió biogeogràfica  
medioeuropea de Catalunya formada per caducifolis, coníferes i bosc mixt, que 
proporciona una alta qualitat cromàtica en certes èpoques de l’any, especialment a la 
tardor. La seva disposició respon a les característiques orogràfiques, d’altitud i 
climàtiques però també a l’activitat antròpica. De la unitat de paisatge de l’Alt Ter 
destaquen els valors naturals, ecològics, geològics, estètics, culturals i socials. En 
aquesta unitat de paisatge els valors naturals, estètics i socials estan estretament lligats.  

Valors naturals i estètics  

A la comarca del Ripollès existeixen nombrosos espais d’interès natural protegits. 
Aquest fet fa que s’identifiqui aquest territori com una zona d’elevada qualitat 
paisatgística. Això dona lloc a que es posicionin marques territorials vinculades als 
espais naturals i patrimonials protegits. En comparació amb d’altres zones de muntanya 
situades a cotes més altes, la climatologia del Ripollès, i, en particular del Baix Ripollès 
on s’ubica l’àmbit del PEU, és més benigna i permet realitzar activitats durant tot l’any. 
Un altre avantatge comparatiu és l’accessibilitat en tren, gràcies als Ferrocarrils de la 
Generalitat. 

Valors naturals i ecològics de caràcter geològic  

A l’Alt Ter i pròxims a l’àmbit del PEU hi ha  tres  zones  incloses  a  l’Inventari  d’Espais  
d’Interès  Geològic:  les mines de Surroca i Ogassa, relacionats amb la gènesi del carbó, 
el coll de Terradelles, el Pont de les Coves a la vall del Freser, amb diverses baumes i 
forats com les del Teixidor.  

Valors ecològics de caràcter biòtic 

A l’Alt Ter la vegetació d’afinitats medioeuropees està ben representada amb presència 
de comunitats com la fageda amb heura o amb gerani nuós, que s’estén des dels 
voltants de Ripoll fins a Camprodon, o la roureda de roure pènol, estesa als vessants 
obacs del Ter, des de Ripoll a la Ral. També destaquen les vernedes i les salzedes en 
galeria que ressegueixen bona part dels rius.  Altres  boscos  d’alt  valor biogeogràfic 
són els retalls de telleda, un bosc higròfil que és presenten alguns racons humits i 
ombrívols del riu Ter i de la riera de Vallfogona; els petits enclavaments d’alzinar 
muntanyenc, com els presents al Peiró, i finalment, la comunitat de corona de rei i orella 
d’ós pròpia d’ambients rocallosos i present a la zona de Llaés, en concret als cingles del 
Morro del Quer i a les balmes del Burbau. Unes altres comunitats vegetals d’alt valor 
ecològic són els prats de dall amb fromental, que es fan als llocs humits, i són altament 
productius. També  cal  destacar els  prats  calcícoles  i  mesòfils  de  la  muntanya 
mitjana i de l’estatge subalpí on hi destaquen per l’abundor i varietat, diverses espècies  
d’orquídies.Com  a  espècies  de  flora  d’interès  cal  destacar  el  boix  grèvol  
(Ilexaquifolium), el teix (Taxus baccata), la genciana groga (Gentiana lutea),la llengua 
de cérvol (Phyllitis scolopendrium), l’erable (Acer platanoides),el  fals  plàtan  (Acer  
pseudoplatanus),  l’aliguer  (Viburnum  opalus),  larapalassa (Arctium lappa), 
l’Aegopodium podagraria, la corona de rei (Saxifraga longifolia), l’orella d’ós (Ramonda 
myconi), el gerani nuós (Geranium nodosum), l’orquídia Cypripedium calceolus i la 
Cardamine flexuosa. 
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Valors culturals  

A l’Alt Ter abunden els recursos patrimonials de gran valor cultural. La comarca presenta 
diferents atractius històrics i culturals (per exemple la tradició preindustrial exemplificada 
en les fargues, com també la industrial concretada en diverses colònies industrials. 
També destaca la importància de l’eix patrimonial del Romànic, exemplificat, d’una 
banda en els dos grans monestirs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. D’altra banda, 
l’existència de nombroses esglésies romàniques i altres petits cenobis teixeixen una 
xarxa vinculada als nuclis habitats des d’antic. Monestirs i esglésies romàniques 
converteixen la comarca del Ripollès en un dels indrets més interessants de Catalunya 
per gaudir d’aquest estil artístic, però també són l’exponent de la mateixa època 
fundacional de Catalunya, amb dos personatges tan rellevants com l’abat Oliva i Guifré 
el Pilós que van deixar clarament la seva empremta en aquest territori. El romànic és un 
element clau en la diferenciació de la comarca, i es planteja com una línia 
complementària a l’eix primordial que és la natura. 

Valors socials  

A l’Alt Ter destaquen les rutes freqüentades pels excursionistes, com per exemple  la  
travessa  Serra  Cavallera- Taga,  el sender de Gran Recorregut  GR-1 o l’itinerari sobre 
el  patrimoni  natural  del riu Ter promocionat pel Consorci Alba Ter. Darrerament també 
han pres molta volada la pràctica d’esports com el parapent, els recorreguts en BTT o 
les travesses amb raquetes de neu que es realitzen en paratges de muntanya. En efecte, 
el turisme actiu i de natura presenta índexs de creixement per sobre de la mitjana i 
precisament al Ripollès existeix una extensa xarxa d’itineraris a peu, en BTT, per 
cicloturisme, associada a marques consolidades (Itinerànnia, Vies Verdes, etc) que 
permeten crear productes temàtics. A banda, també existeix un Centre de Tecnificació 
Esportiva d’on surten persones formades, complementant així la tradició acumulada, 
especialment en relació a l’allotjament i restauració vinculats al turisme actiu de natura. 
Val a dir que els boscos de l’Alt Ter constitueixen un paisatge en el que la funció 
productiva ha deixat pas gradualment a un funció més recreativa i de conservació dels 
sistemes naturals, on s’hi desenvolupen activitats com la caça, la pesca fluvial, 
l’excursionisme i la recol·lecció de bolets. Completen els valors socials diverses rutes 
temàtiques, com la ruta del romànic, les rutes de les fonts i dels miradors de Ripoll, la 
ruta de les quatre ermites de Sant Joan de les Abadesses o la Ruta del Ferro i del Carbó: 
via verda que segueix el traçat de l’antiga línia de tren Ripoll-Sant Joan de les Abadesses 
–Toralles, així com el passeig dels Aurons de Ripoll, habilitat per a invidents (Catàleg 
del paisatge de les Comarques Gironines, any 2010). 
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En l’àmbit del PEU destaquen els següents valors paisatgístics:  

Valors naturals  

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 elevada així com les oportunitats recreatives que ofereix. 

Valors ecològics 

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 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, 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. 

Valors socials i culturals 

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.  
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4 Paisatge de l’àmbit del PEU 

4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament 

4.1.1 Estructura del lloc 

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 del PEU es correspon amb un sector no urbanitzable del terme municipal de 
Ripoll, situat al 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 de 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 es situa a la riba dreta del riu Freser i queda tancat pel sud per la 
riera de Maiols. Pels vessants del Puig de la Devesa hi discorren 4 torrents més: 
de Palou, de Cal Menut, del Pic de la Devesa i el de Casadessús. 
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L’àmbit del PEU es correspon amb terrenys amb pendents superiors al 20%. Es tracta 
d’una muntanya periurbana encaixada d’una banda, a l’oest per la vall del Freser, per 
on circula l’Eix pirinenc N-260. Als peus del Puig de la Devesa s’ubica el polígon 
industrial Rocafiguera. Per la banda sud-est, per on l’àmbit és limítrof amb el nucli de 
Ripoll, l’encaixa la petita vall de la riera de Maiols, tributària del Freser.  

Els nuclis de població més propers són el nucli urbà de Ripoll ± 1,57 km al terme 
municipal del qual pertany i Campdevànol ± 1,81 km. Les infraestructures viàries més 
properes són la carretera N-260, també denominada Eix Pirinenc que discorre per Aragó 
i Catalunya i el tram final de l’autovia C-17, autovia que finalitza a Ripoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 30. Distàncies als nuclis de població més propers a l’àmbit del Pla especial (Font: 
elaboració pròpia. Any 2021) 
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Il·lustració 31. Punts de vista sobre l’àmbit del PEU (Font: elaboració pròpia. Any 2021) 
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Il·lustració 32. Diferents punts de vista sobre l’àmbit del Pla especial (Font: elaboració pròpia. Any 

2021) 
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Il·lustració 33. Imatge altimètrica de l’àmbit del Pla Especial (Font: Equip d’arquitectes, any 2021) 
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Il·lustració 34. Zonfificació del Pla Especial (Font: Equip 

d’arquitectes, any 2021) 
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El PEU estableix els diversos espais del parc, que s’han agrupat, per usos i situació, 

en sis zones homogènies per a regular la seva ordenació. A continuació es descriuen 

les zones que estableix el PEU: 

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. 
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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: 

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 

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 

- Pista de foam 

- 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. 
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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. 

6. Àmbit remuntador (Z5) 

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 la l’ambit 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. Per tal de minimitzar el seu impacte, 

s’ha dissenyat el traçat tenint en compte d’emplaçar-lo en el vessant no 

excessivament exposada i per sota la carena, de manera que no produeixi un alt 

impacte visual. 

Elements: 

- Remuntador d=1,5 km, h=340 m 
- 500kw, eficiència energètica 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 

IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 pàgina 57 

- 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. 

 

 

Il·lustració 35. Detall de les zones de l’àmbit del Pla Especial (Font: Equip d’arquitectes, any 2021) 
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4.1.2 Anàlisis de la visibilitat de l’emplaçament 

Per a l’anàlisi de la visibilitat de l’emplaçament s’han realitzat 5 conques visuals 
considerant tant l’àmbit del PEU com els observadors més propers i rellevants: 

1. Conca visual des de l’àmbit del PEU, mitjançant una xarxa de 147 punts repartits cada 
100 metres per tot l'àmbit. 

Conques visuals dels principals observadors: 

2. Conca visual des del nucli urbà de Ripoll (per a realitzar aquesta conca visual s’han 
seleccionat dos punts del nucli urbà). 

3. Conca visual des del nucli urbà de Campdevànol (per a realitzar aquesta conca visual 
s’han seleccionat un punt del nucli urbà de Campdevànol).  

4. Conca visual des de la carretera N-260.  

5. Conca visual des de l’autovia C-17. 

 

L’àmbit del PEU es situa en un vessant (al sud del Puig de la Devesa), en una zona 
marcada per 4 torrents i els seus fons de vall que condicionen totalment la visibilitat de 
la conca de l’emplaçament, la qual també queda condicionada per la vegetació arbòria 
(pinedes de pi roig, rouredes de roure martinenc), les joncedes, els prats calcícoles i 
mesòfils que hi ha en tot l’àmbit. La conca visual de l’emplaçament és àmplia i es dirigeix 
fonamentalment cap al sud i s’estén 0,5 km i també es dirigeix cap al nord-est i s’estén 
més de 2 km. 

La distància i l’orografia i vegetació condicionen molt significativament la visibilitat des 
dels punts d’observació propers a l’àmbit, el nucli de Ripoll, el de Campdevànol, la 
carretera N260 i el tram final de l’autovia C17. Des del nucli urbà de Ripoll, l’àmbit del 
Pla Especial no és visible. Des del nucli urbà de Campdevànol s’observa una franja molt 
estreta de bosc situada prop del cim del Puig de la Devesa. Des de la carretera N-260, 
l’àmbit del Pla Especial no és visible. Des del tram final de l’autovia C-17, carretera molt 
transitada, només és visible el cim del Puig de la Devesa. 
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Il·lustració 36. Conca visual des de l’àmbit del PEU (Font: elaboració pròpia. Any 2021) 
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Il·lustració 37. Conca visual sobre l’àmbit del PEU des del nucli urbà de Ripoll (Font: elaboració 

pròpia. Any 2021) 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 

IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 pàgina 64 

 

Il·lustració 38. Conca visual sobre l’àmbit del PEU des del nucli urbà de Campdevànol (Font: 

elaboració pròpia. Any 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 

IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 pàgina 65 

 

Il·lustració 39. Conca visual sobre l’àmbit del PEU des de la carretera N-260 (Font: elaboració 

pròpia. Any 2021) 
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Il·lustració 40. Conca visual sobre l’àmbit del PEU des de l’autovia C-17 (Font: elaboració pròpia. 

Any 2021) 
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4.2 Programa i requisits del PEU 

4.2.1 Finalitats i justificació del PEU 

L’objectiu del present Pla Especial és establir les condicions per a la implantació d’un 
Bike park al Puig de la Devesa de Ripoll en un àmbit de sòl no urbanitzable de 145 ha, 
mitjançant la definició de paràmetres urbanístics bàsics que han de regular l’ordenació 
dels espais, edificacions i l’activitat que es pretén desenvolupar. 

El document ha de permetre, d’una banda, dotar l’àmbit del futur 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 practicar la bicicleta de muntanya 
en la modalitat de descens. Això no treu que la proposta tingui un elevat 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. 

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. 

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.  

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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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 (Equip d’arquitectes redactors, 

any 2021) 
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4.2.2 Requisits tècnics i funcionals 

L’objectiu del PEU de desenvolupament per a la implantació d’un Bike Park al Puig de 

la Devesa al terme municipal de Ripoll és poder implantar un Bike Park o Parc de 

bicicletes en el vessant sud del Puig de la Devesa: 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).  

Aquesta proposta equilibrada en usos és respectuosa amb el medi ambient i visualment 

amable. El PEU no requereix la modificació de la qualificació del sòl ni els usos del 

mateix. Ha de servir per a establir les mesures necessàries per a compatibilitzar les 

infraestructures i serveis necessaris pel seu correcte funcionament amb una atenció a 

l’entorn i paisatge, minimitzant l’impacte de les seves construccions i activitats.  

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 

PTPCG 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 de l’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  50 

Total sobre rasant 440 440 

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  470 496 
 

Taula 5. Superfícies de sostre de les edificacions de la zona de visitants  (Font: Equip d’arquitectes 

redactors, any 2021) 
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4.3 Visió integral del projecte 

4.3.1 Encaix del PEU en el lloc i visió global de l’ordenació 

Pel que respecte l’encaix del PEU es pot afirmar que aquest és elevat, donat que les 
instal·lacions necessàries per dur- lo a terme són escasses i gràcies a les mesures i 
estratègies d’integració paisatgística adoptades poden ser integrades en el paisatge 
d’alt valor ecològic i paisatgístic del Puig de la Devesa.  

La implantació d’un parc pel descens en BTT es planteja com una oportunitat 
d'adaptació als reptes que planteja el canvi climàtic a les destinacions turístiques de neu. 
A nivell europeu, els usuaris de BTT superen els 6.800.000 i existeixen innombrables 
exemple de Bike Parks, que sovint estan emplaçats en àmbits d’alta muntanya, inclús 
en espais d’alt valor ecològic i paisatgístic: aquestes instal·lacions ben gestionades, amb 
gran respecte per la natura i atenció a la sostenibilitat ambiental, tenen uns efectes 
ambientals mínims. 

Tot i la baixa visibilitat de les instal·lacions, en el present estudi s’han contemplat 
mesures d’integració paisatgística i mesures per a minimitzar les afeccions a l’entorn. 

L’estratègia principal d’integració de l’actuació és l’harmonització. Pels seus efectes en 
el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes de les noves edificacions, 
construccions o instal·lacions aïllades en el territori. 

S’ha optat per una estratègia de naturalització per tal de mantenir la imatge de 
naturalitat del lloc. Es potencien els components vegetals per tal de que perdurin 
l’equilibri ecològic i els processos naturals, tenint present que mai serà possible el retorn 
a unes condicions idèntiques a les originals. 

També s’ha optat per una estratègia de contextualització de les noves instal·lacions 
amb l’establiment de continuïtats entre els elements naturals preexistents i els nous 
mitjançant la referència a determinades pautes perceptibles en el paisatge (tipològiques, 
volumètriques, cromàtiques, escalars...) que permeten a l’observador establir una 
relació lògica entre tipus d’elements. 

El plànol de zonificació general i d’usos vinculats del Pla Especial localitza les àrees 
amb diferents usos a l’interior de l’àmbit. Les construccions es concentren a la Zona de 
visitants en l’esplanada situada a la cota inferior, pròxims a la pista forestal d’accés al 
Bike Park.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 

IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 pàgina 72 

Il·lustració 41. Ordenació de l’àmbit del PEU (Elaboració pròpia. Any 2021) 

  



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 

IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 pàgina 73 

El remuntador (Àmbit remuntador, Z6) constitueix la infraestructura més important 
d’aquest Pla especial i és imprescindible per salvar el desnivell del parc i transportar els 
esportistes a la cota més alta, al punt on començaran el descens. Té un recorregut d’uns 
1.500 m i salva un desnivell de 340 m. Combina elements de cadira i transportadors de 
bicicletes. Donades les característiques climàtiques de la zona, no requereix tanta 
alçària de la catenària com en una estació d’esquí, on cal preveure el gruix de la neu. 
Per tant, pot discórrer per dins del bosc, sense sobresortir de l’alçada dels arbres. El seu 
traçat s’ha disposat en un fons de vall, minimitzant de forma rellevant el seu impacte 
visual en tant que aquest en el fons de vall no queda excessivament exposat. 

 

 

Il·lustració 42. Exemple de remuntador (Font: Equip d’arquitectes. Any 2021) 

 

Il·lustració 43. Exemple llambordes per l’aparcament (Font: Equip d’arquitectes. Any 2021) 
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A la zona d’accés i arribada dels visitants (Àmbit d’accés, Z4) 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. Els elements d’aquesta zona són la parada 
autobús llançadora, l’accés vehicles autoritzats i l’aparcament reservat per personal i 
minusvàlids. Per tal de reduir l’impacte paisatgístic s’empraran llambordes drenants no 
impermeables, mota vegetal per ocultar vehicles i un control d’accés de vehicles privats 

L’àmbit Centre de visitants (Z2) emplaçat als Plans de cal Menut i comprèn els usos 
socials complementaris a la pràctica esportiva recollits en les edificacions principals 
repartits en una construcció que combina programa funcional sobre rasant de 500 m2, 
on s’ubiquen recepció/control, oficina, lloguer material, bar/cafeteria, infermeria i serveis, 
i, programa funcional sota rasant de 500 m2, magatzem i taller reparació bicicletes, 
vestidors i serveis. Les edificacions compleixen les següents condicions per tal de reduir 
el seu impacte paisatgístic com ara sistema prefabricat/ desmuntable, materials 
sostenibles/ integrats a l’entorn (fusta), minimitzar impacte paisatgístic: soterrament i 
adaptació topogràfica, energies renovables, mesures d’estalvi energètic 

Il·lustració 44. Elements lúdics complementaris (Font: Equip d’arquitectes. Any 2021) 

Tal i com s’observa a la figura 41 “Ordenació de l’àmbit del PEU”, la zona 3 “Zona 
d’Instal·lacions lúdiques” es divideix en dos, una situada a la cota inferior i una altra a la 
cota superior. La part situada a la cota superior es correspon a la sortida del remuntador. 
L’àmbit instal·lacions lúdiques (Z3) dels Plans de cal Menut (cota inferior) comprèn els 
usos esportius i lúdics complementaris a la pràctica esportiva de descens. Concretament 
cal integrar al paisatge les següents instal·lacions a l’aire lliure de caràcter lúdic: pump 
track, pista airbag,  pistes de foam, circuit infantil/debutants, jocs infantils, boulders i 
tirolines i circuit d’aventura. 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. 
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Il·lustració 45. Elements tècnics dels trails: (1) Passeres i ponts; (2) Peraltats i altres obstacles; (3) 

Salts i rampes (Font: Equip d’arquitectes. Any 2021) 

Finalment, l’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. Per tal de crear nous reptes i generar noves expectatives 
al usuaris, periòdicament el traçat dels corriols es podrà modificar. A la vegada això 
permetrà regenerar les zones més erosionades per les pistes de baixada i que recuperin 
la vegetació original. 

A banda de les pistes de descens, el trajecte fins el cim del Puig de la Devesa també 
serà accessible des de diversos camins existents: aquests es mantindran per garantir 
l’accés de vehicles d’emergències en cas de necessitat, principalment quads, mitjançant 
els quals es podria evacuar eventuals ferits. Aquests camins també són transitables per 
usuaris de MTB o bicicleta elèctrica que vulguin evitar el remuntador i seran 
imprescindibles per la instal·lació i manteniment del telecadira. 
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Per a garantir la seguretat dels usuaris del parc s’habilitarà 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 de bicicletes. El camí alternatiu recorrerà els Plans de Cal Menut pel 
seu perímetre exterior per tornar a connectar amb la pista forestal passada la zona 
d’edificacions i arribada de les pistes de descens, per tal de garantir la lliure circulació 
de vehicles a través de l’àmbit fins les masies Casadessús, Baubs i, més enllà, La 
Clarella. 

El perímetre de l’àmbit del Pla Especial no estarà tancat més enllà de mecanismes de 
control de pas de la fauna. L’activitat és compatible amb la ramaderia i s’habilitaran 
passos de fauna tipus pas canadenc o tanques electrificades on s’escaigui pel control 
dels animals. 

Finalment a la cota superior hi ha un àmbit de protecció especial (Z5) que 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. Els corriols 
o pistes tindran el mínim impacte sobre el sòl, no s’hi admeten edificacions, 
construccions ni estructures tècniques, s’admeten les esclarissades i tales d’arbres per 
evitar incendis forestals i els únics moviments de terres seran els imprescindibles per 
als trams de corriols que discorrin per l’àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 46. Encaix del PEU de desenvolupament per a la implantació d’un Bike Park al Puig de 

la Devesa de Ripoll (Elaboració pròpia. Any 2021) 
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Il·lustració 47. Detall de la Zona de visitants dins l’àmbit del PEU (Elaboració pròpia. Any 2021) 
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Incidència paisatgística  

Les mesures previstes al Pla Especial permeten que no aparegui una morfologia aliena 
al lloc del PEU. El traçat de l’element amb major impacte visual, que és el remuntador, 
discorre per un fons de vall que junt amb la vegetació l’oculta en gran part. Així mateix, 
les edificacions i instal·lacions lúdiques de la zona de visitants s’ubiquen totes en els 
plans de Cal Menut, plans amb molt menor exposició que d’altres presents en l’àmbit 
com els plans de Casadesús, en els quals s’ha descartat ubicar cap instal·lació per a 
evitar un major impacte visual.  

Els corriols o pistes tindran el mínim impacte sobre el sòl, no s’hi admeten edificacions, 
construccions ni estructures tècniques, s’admeten les esclarissades i tales d’arbres per 
evitar incendis forestals i els únics moviments de terres seran els imprescindibles per 
als trams de corriols que discorrin per l’àmbit. 

El perímetre de l’àmbit del Pla Especial no estarà tancat més enllà de mecanismes de 
control de pas de la fauna. L’activitat és compatible amb la ramaderia i s’habilitaran 
passos de fauna tipus pas canadenc o tanques electrificades on s’escaigui pel control 
dels animals. 

Per tal de contribuir a mantenir el caràcter natural rural del Puig de la Devesa, 

s’estendran les masses de vegetació existents i es faran plantacions en espais 

estratègics de l’àmbit d’Accés. D’aquesta manera la vegetació esdevé un filtre visual. 

Tant en la zona de visitants com en la sortida del remuntador, s’han previst plantacions 

d’arbres per a ajudar a ocultar les edificacions i instal·lacions, alhora que preservar al 

màxim la naturalització de l’àmbit. Els recorreguts i el tractament dels vials s’adapten a 

la morfologia i cromatisme del lloc. 

La disposició dels elements constructius fragmenta l’ocupació de l’espai, minimitzant 

l’alteració de la morfologia i reduint l’impacte visual de l’activitat. Les àrees de joc 

representen una superfície mínima de l’àmbit però es prenen mesures per a integrar-les 

correctament en l’entorn. 

Es soterraran totes les xarxes de servei i s’incorporaren en els elements construïts als 

edificis evitant la sensació de desordre que pot generar l’aparició de tubs, cablejats o 

cossos aïllats escampats per l’àmbit.  

La zona d’aparcament de visitant s’ha desplaçat fora de l’àmbit per a evitar també 

l’impacte visual que un gran aparcament comportaria. En l’àmbit del PEU només s’ha 

habilitat un aparcament per a minusvàlids i 22 places per als treballadors. Això ha 

comportat habilitar aparcaments en els nuclis urbans propers, així com bus llançadora, 

assumint tot això en el mateix projecte tant des del punt de vista organitzatiu com de 

despeses afegides. El petit aparcament s’ubica als plans de Cal Menut i integra una 

mota vegetal i està previst amb llambordes drenants per a quedar més inetgrat en 

l’entorn natural, a més d’evitar un paviment impermeable. 
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4.3.2 Alternatives del PEU i del traçat inicial dels corriols 

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). 

4.3.2.1  Alternatives del PEU 

▪ 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.  

▪ Alternativa 1  

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. 

Il·lustració 48. Alternativa 1 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 
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▪ Alternativa 2 

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. 

 

Il·lustració 49. Alternativa 2 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 
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▪ Alternativa 3 

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 fora 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 Casadessús corresponen a un espai pla de conreu i 

pastura a cota més elevada que els Plans de Cal Menut. 

Il·lustració 50. Alternativa 3 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 

  



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 

IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 pàgina 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 51 i Il·lustració 52. Detalls Alternativa 3 (Font: Equip d’arquitectes redactors, juliol 2021) 
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4.3.2.2 Alternatives respecte als corriols: 

▪ Alternativa A de traçat de corriols  

Il·lustració 53. 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 54. 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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▪ Alternativa B de traçat de corriols  

 

Il·lustració 55. 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 56. 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) 

 

4.3.2.3 Alternatives seleccionades 

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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4.3.3 Valoració global dels canvis induïts pel PEU 

Aquest tipus d’instal·lació, que necessita d’un gran àmbit no urbanitzat amb vegetació 

natural per tal de que es pugui desenvolupar l’activitat de descens en bicicleta prevista, 

no suposa un gran impacte paisatgístic. El remuntador i les edificacions seran de 

caràcter funcional i es garantirà el mínim impacte constructiu i cromàtic per tal d’adaptar-

se a la localització, a la configuració topogràfica i a l’exposició visual de l’àmbit d’actuació 

escollint colors harmònics amb el context.  

El conjunt d’elements que conformen la instal·lació tindran el mínim impacte visual, en 

tant s'utilitzaran materials de construcció naturals i colors de baix impacte visual en 

tancaments i revestiments (fusta, recobriments vegetals,...). Es vetllarà per a que no 

s’artificialitzi el caràcter vegetal de l’espai obert. El projecte malgrat tindrà un impacte 

visual no suposa un impacte en el paisatge significatiu en l’entorn i incorpora mesures 

d’integració paisatgística. Per això, es considera que es mantindrà la qualitat del 

paisatge actual. 

4.4 Anàlisi sistemàtica de les transformacions 

4.4.1 Topografia 

S’admeten els moviments de terra mínims i imprescindibles que siguin necessaris per 
conformar les pistes, grades, ponts i instal·lacions complementàries: 

- Es minimitzaran els moviments de terres dins l’àmbit del Pla Especial. Les terres 
generades o resultants es reutilitzaran al mateix àmbit, en la mesura del possible. En 
cas que se’n generi un excedent, es transportaran a un abocador autoritzat. 

- Els talussos de desmunt no podran ser verticals, sinó que hauran de respectar una 
proporció màxima de 3:2.  

- S'aplicaran mesures correctores per minimitzar l'impacte visual i la seva estabilitat, com 
la plantació d’elements vegetals. 

En el disseny dels traçats d’accés s’optimitzarà els recorreguts per minimitzar els 
creuaments entre vehicles, vianants i ciclistes. S’admeten els moviments de terres per 
aconseguir les plataformes i recorreguts per vehicles amb pendent constant i per a la 
creació de motes que minimitzin l’impacte visual de l’aparcament o instal·lacions. 

S’evitarà la pavimentació dels terrenys amb materials impermeables; tanmateix es 
podran instal·lar elements que afavoreixin l’estabilitat i compactació dels terrenys com 
llambordes drenants o similars. 

S’admet la instal·lació de pèrgoles, arbrat i altres elements per crear espais d’ombra i 
barreres visuals entre la zones de vehicles i la resta del parc, així com elements de 
senyalització i proteccions de seguretat. 

Pel que fa a la implantació de la base del remuntador, que es la que requereix d’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. 
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4.4.1.1  Superfície de la traça i sostenibilitat ambiental dels corriols de descens 

Els senders en bicicleta de muntanya són generalment de dos tipus de superfície: el sòl 
natural o un material superficial importat, com ara una pedra picada fina o una grava. 
Elevated MTB generalment recomana l’ús de superfícies de roques triturades fines en 
senders per a ciclistes menys experimentats, ja que ajuda a anivellar el la superfície del 
sender i proporciona una superfície uniforme i previsible. També pot proporcionar una 
tracció més gran que una superfície natural del sòl (tot i que això depèn dels sòls locals 
i del tipus de roca fina triturada que s'utilitzi).  

Si s’utilitza un material de revestiment, s’ha de tenir cura de triar el tipus de material 
superficial correcte, per assegurar-se que proporciona una sensació sòlida a sota dels 
pneumàtics en lloc d’una sensació inestable, ja que això pot resultar desconcertant per 
a pilots no experimentats. Generalment, una superfície de roca triturada fina, resistent i 
raonablement llisa, és un bon material per a la realització de senders. En contrast amb 
els ciclistes principiants, els ciclistes de muntanya més experimentats tenen prefereixen 
desplaçar-se sobre pistes naturals i, per tant, rutes qualificades com a intermèdies, 
difícils o extremes, haurien de ser generalment senders naturals. Malgrat això, hi ha 
circumstàncies en què es pot utilitzar roca picada en senders per a pilots amb més 
experiència:   

En sòls pobres. Alguns tipus de sòl són més susceptibles a l’erosió del sòl. En sòls, l'ús 
de roques triturades pot millorar el rendiment del sender pel que fa a l'erosió. La 
capacitat d'un sender per resistir les forces erosives de l'aigua i els usuaris del sender 
és una funció més del disseny i de la quantitat de vessament d'aigua que del material 
de superfície del sender. Si bé la superfície de roques esmicolada pot resistir a l’erosió 
més temps que una superfície natural, no és un emplaçament per al disseny de senders 
sostenible. En sòls que poden ser relliscosos o perillosos quan estiguin mullats. Els sòls 
argilosos pesats poden resultar excel·lents l’ús estiuenc, dur i suau, però a l’hivern pot 
arribar a ser extremadament relliscós i perillós;   

En zones molt populars o amb un trànsit intens. Rutes que reben un gran ús (per 
caminants o motoristes) estan subjectes a compactació, el procés pel qual el pes dels 
usuaris del sender fa que el centre de la pista de rodatge es compacti i s’enfonsi, 
provocant el centre del sender per baixar als costats del sender. Una roca aixafada 
adequadament posada i compactada la superfície resistirà a la compactació millor que 
molts sòls, sempre que estigui compactada adequadament en el moment de la presa. 
En resum, la roca triturada fina i altres materials de superfície poden millorar la 
sostenibilitat i la comoditat d’un sender si es combinen amb principis de disseny 
sostenible. 
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Amb una planificació acurada i amb un bon disseny i processos de construcció de 
senders, es poden recórrer rutes de muntanya i bons resultats ambientals a la mateixa 
parcel·la de terreny. L’impacte ambiental més gran d’un senderisme de BTT es produeix 
a l’edifici de la construcció, on algunes vegetacions van deixar espais buits. Aquest 
impacte, quan es té en compte la longitud i l'amplada de la banda de trànsit, pot ser 
significatiu, desplaçant la vegetació autòctona i l'habitat normal. La manera més 
important de minimitzar aquest impacte mediambiental és assegurar que qualsevol nou 
sender proposat estigui alineat acuradament per minimitzar els impactes sobre la flora i 
les comunitats de fauna de gran importància per a la conservació. En altres paraules, 
construir senders a la part alta amb valors ambientals baixos i evitar llocs amb una 
significació de gran conservació. Una vegada que s’hagi construït un sender, l’ús i 
l’existència continuada d’aquest sender també pot tenir impactes ambientals. El principal 
impacte és el moviment del sòl des de la pista de rodalies fins a l'entorn circumdant. 
Aquest procés s’anomena erosió i es facilita l’ús per mitjà del sender. Hi ha diversos 
principis de disseny i construcció que, si s’implementen durant el desenvolupament 
inicial d’un sender, poden minimitzar l’erosió.  

Aquests principis inclouen el concepte de contracte continuat, la sortida externa, la regla 
de la meitat, la guia mitjana del 10% i la reutilització de qualificacions adequades. 
Algunes d’aquestes tècniques s’expliquen amb més detall a continuació: 

- El concepte de Rolling Contours: el sender s’ha de construir en un talús lateral, 
alineat pels contorns de la muntanya, amb freqüents ondulacions. 

- Exterior: el sender ha de ser fora de pendent. És a dir, ha de baixar suaument 
(no més d’un 5%) cap a baix a la vora inferior i exterior del sender. Això permet 
que l'aigua que flueixi cap avall cau a través del sender, en lloc de canalitzar-lo 
al llarg del sender. No hauria de ser excessivament abrupte, ja que pot generar 
una sensació incòmoda per als usuaris; 

- La Regla Meitat: La Regla Meitat estableix que el gradient del sender no hauria 
de superar la meitat del grau del vessant del turó pel qual travessa el sender. Si 
el desnivell de la pista supera el pendent lateral inclinat, es considera un sender 
de caiguda. En lloc de vessar un rastre creuat, l’aigua correrà al llarg del sender, 
desplaçant el sòl i provocant l’erosió. Per exemple, si el gradient de la pendent 
lateral és del 20%, el gradient màxim admès del sender seria del 10%; 

- Sortides  freqüents d'Aigües: són imprescindibles per a la durabilitat, ja que creen 
barreres per evitar que l'aigua flueixi al llarg del sender, la qual cosa "es 
capbussa" i es converteix en una sortida de drenatge de l'aigua. 
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4.4.2 Elements construïts 

El Pla Especial ha d’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.  

D’aquesta manera, el Pla especial urbanístic requereix unes instal·lacions mínimes que 

es recullen en les següents 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 MÍNIMES 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 (de només 20 places per als treballadors) i 
arribada autobusos llançadora 

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 6. Taula de les instal·lacions mínimes del Bike Park Ripoll 
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A continuació s’especifiquen les superfícies construïdes 

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  50 

Total sobre rasant 440 440 

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  470 496 

Taula 7. Superfícies de sostre de les edificacions de la zona de visitants  (Font: Equip d’arquitectes 

redactors, any 2021) 

L’article 38 “Camins i accessos rodats” de la normativa del PEU regula els accessos  

Els camins i pistes forestals d’accés i creuament del Pla especial s’han de mantenir en 

bon estat i ser convenientment senyalitzats. S’hauran de mantenir nets de vegetació. Els 

vials d’accés i interior de servei fins les edificacions mantindran una amplada suficient 

per permetre el pas als vehicles d’extinció. Es mantindran periòdicament nets de 

vegetació seca i arbustiva, i disposaran d’una franja de seguretat d’un metre d’amplada 

a cada costat del camí lliure de vegetació i de qualsevol mena de material que pugui 

propagar un foc. El ferm haurà de trobar-se en bon estat per permetre el pas de vehicles 

d’extinció en cas de foc. 

Caldrà garantir el lliure pas de vehicles a través de l’àmbit del Pla especial pel camí de 

Casadessús i Baubs. Per raons de seguretat es podrà habilitar un pas alternatiu durant 

l’horari d’obertura del Parc de bicicletes, el qual haurà de reunir les mateixes condicions 

que la pista forestal 

L’article 35 de la normativa del PEU regula l’ “Ordenació de les aigües” de la següent 

manera: 

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. S’instal·larà un dipòsit de 

recollida d’aigües pluvials i un de recollida i depuració d’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. 
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Les aigües residuals procedents de la cafeteria i serveis s’abocaran a una fossa sèptica 

o bé a una depuradora biològica que, un cop filtrades i tractades podria abocar a la Riera 

de Maiols. S'aplicarà mecanismes economitzadors d’aigua en les instal·lacions dels 

vestidors i serveis. Les plantacions vegetals han de cenyir-se a espècies autòctones o 

naturalitzades amb baix consum d’aigua. No hi haurà instal·lació de rec. 

L’article 19 “Paràmetres reguladors de les edificacions” de la normativa del PEU regula 

els acabaments de façana de la següent manera: 

Dins d’aquest subàmbit [subàmbit 2. centre de visitants] s’admeten edificacions amb els 
següents paràmetres reguladors: 
1. Edificacions admeses: Només s’admeten les instal·lacions imprescindibles per al bon 
funcionament de les activitats vinculades al parc de bicicletes, amb un màxim de 500 m2 
sobre rasant i amb el següent programa funcional: 

- Recepció-control 
- Administració/ oficina 
- Lloguer de material i venda de recanvis 
- Bar-cafeteria 
- Serveis i vestidors 
- Magatzem i taller de bicicletes 
- Infermeria 

S’admet també la construcció d’elements tècnics i lúdics compatibles amb l’activitat 
principal, com pèrgoles, zones de pícnic, jocs infantils, elements tècnics dels corriols de 
descens i altres elements necessaris per delimitar els espais com a mesura de seguretat. 
2. Ocupació màxima: En el plànol O.02 d’Ordenació s’estableix un gàlib màxim on es 
podran implantar les edificacions. 
3. Ocupació del subsòl: S’admet l’ocupació en soterrani de les zones on s’admet 
l’edificació sobre rasant, amb la voluntat d’aconseguir una millor adaptació topogràfica al 
terreny. 
4. Nombre de plantes màxim: El nombre de plantes màxim admès a cada edifici és de 
PB+1. 
5. Alçada reguladora: Les edificacions s’ajustaran als gàlibs màxims indicats en el plànol 
O.03, sense superar una alçada màxima de 7m. 
6. Ampliacions: S’admet fins un 10% d’ampliacions de les edificacions, dins del gàlib 
determinat a tal efecte en el Plànol O.02. 
7. Sistema constructiu: Es prioritzarà sistemes constructius prefabricats, modulars i 
desmuntables en les plantes sobre rasant per garantir la reversibilitat de les 
instal·lacions. S’admet sistemes constructius tradicionals en els soterranis, per garantir 
una millor adaptació topogràfica i integració paisatgística. 
 

L’article 40 “Tanques” de la normativa del PEU regula aquest aspecte de la següent 

manera: 

El perímetre exterior del Pla especial es tancarà amb filat i pastors elèctrics per evitar 
l’entrada de bestiar al parc i delimitar el recinte per raons de seguretat. Les tanques i 
separacions entre espais han de respectar el medi rural on s’emplacen i emprar materials 
afins i integrats en aquest entorn: han de ser permeables, formades amb muntants i 
travessers de fusta o similar, de manera que permetin el pas de petita fauna. 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. 
 

L’article 41 “Materials constructius” de la normativa del PEU regula aquest aspecte de 

la següent manera: 

Els materials constructius seran 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. 
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L’article 42 “Residus i reciclatge” de la normativa del PEU regula aquest aspecte de la 

següent manera: 

En la construcció de les edificacions es vetllarà per sistemes constructius que generin 
pocs residus i materials fàcilment reciclables. Els residus generats dins del parc recolliran 
de forma separativa en 5 fraccions a la zona de contenidors habilitada a tal efecte i la 
recollida s’establirà d’acord amb la normativa establerta per l’Ajuntament de Ripoll. 
 

L’article 43 “Mesures correctores” de la normativa del PEU regula aquest aspecte de la 

següent manera: 

S’eliminarà l’acumulació de terres existent en el subàmbit d’Instal·lacions lúdiques i 
tècniques i es restituirà la topografia original en aquells punts on no calgui altres 
adaptacions topogràfiques d’acord amb la nova ordenació. 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. Es replantaran 
espècies vegetals en la zona de restauració per tal de garantir la seva integració 
paisatgística. 
 

La depuradora, la xarxa d’energia associada, així com la tanca perimetral no són visibles 

i per tant no tenen incidència paisatgística.  

El remuntador, les construccions de la Zona de Visitants i les instal·lacions de les zones 

lúdiques previstes pel PEU seran elements visibles i amb incidència paisatgística 

principalment per la seva superfície d’ocupació. Així doncs, caldrà integrar 

paisatgísticament les instal·lacions tot considerant la qualitat, la  

fragilitat i la capacitat de càrrega del paisatge en el seu estat actual. 

Per tal de reduir l’impacte paisatgístic es realitzaran plantacions tal i com s’indica a la 

figura 44 “Detall de les edificacions, instal·lacions i plantacions previstes a les zones”.  
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Il·lustració 57. Detall de les edificacions, instal·lacions i plantacions previstes a les zones 2, 3 i 4 

(Font: Equip d’arquitectes, any 2021) 
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4.4.3 Vegetació 

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. 

Per tal de contribuir a mantenir el caràcter natural rural del Puig de la Devesa, 

s’estendran les masses de vegetació existents i es faran plantacions en espais 

estratègics de l’àmbit d’Accés. D’aquesta manera la vegetació esdevé un filtre visual 

que contribueix a reduir l’impacte paisatgístic. 

 

Il·lustració 58. Principals hàbitats de l’àmbit d’actuació (Font: elaboració pròpia a partir de 

cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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Il·lustració 59. 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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A les següents fotografies aèries s’observa l’evolució en l’ús del sòl en l’àmbit del 

PEU 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 60. Evolució dels usos del sòl de l’àmbit del Pla Especial (Font: elaboració pròpia a 

partir de cartografia de l’ICGC. Any 2021) 
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4.4.4 Percepció visual 

La transformació més significativa del  paisatge s’observarà des de la cota més baixa, 
des d’on seran visibles les instal·lacions del remuntador i les construccions del centre 
de visitants (Z2). Tot i això, la continuïtat biològica i vegetal de l’Àmbit Forestal de 
descens (Z1) queda assegurada. 

A continuació es mostren dos simulacions del futur projecte de remuntador. La primera 
imatge no es correspon amb el punt de vista d’un observador real, sinó que serveix per 
mostrar els volums situats a la zona d’accés del Bike Park. 

La segona imatge és una simulació des de la pista forestal que dona accés a les 
instal·lacions. Tal i com es pot apreciar el remuntador i la resta de volums queden 
integrats en el paisatge i entorn.  

 

 

Il·lustració 61. Simulació del remuntador (Elevated, MTB. Any 2021) 
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Il·lustració 62. Simulació del remuntador des de la pista d’accés a l’àmbit (Elevated, MTB. Any 

2021) 
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A continuació es mostren simulacions dels volums visibles des dels Plans de Cal 

Menut:  

Il·lustració 63. Vistes 3D de les construccions previstes des dels Plans de Cal Menut (Equip 

d’arquitectes. Any 2021) 
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Il·lustració 64. Vistes 3D de les construccions previstes des dels Plans de Cal Menut (Equip 

d’arquitectes. Any 2021) 
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Il·lustració 65. Fases de construcció de l’edificació principal (Equip d’arquitectes. Any 2021) 
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Per tal de valorar l’impacte de les actuacions del Bike Park, es mostren a continuació 
exemples d’altres parcs de descens de BTT europeus: 

 

Il·lustració 66. Vaques pastant, ciclistes i telefèric de fons al Bike Park de la Molina (Font: Elevated) 

 

 

Il·lustració 67. Vaca i ciclista en Bike Park francès (Font: Elevated) 

 



ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT PER A LA 

IMPLANTACIÓ D’UN BIKE PARK AL PUIG DE LA DEVESA (RIPOLL) 

 

 pàgina 104 

 

Il·lustració 68. Vaques i ciclistes en Bike Park suís (Font: Elevated) 

 

Il·lustració 69. Vaques i ciclistes en Bike Park suís (Font: Elevated) 
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Il·lustració 70. Exemple de pas exclusiu per a bicicletes (Font: Elevated) 

 

 

Il·lustració 71. Exemple de pas exclusiu per a bicicletes (Font: Elevated) 
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Il·lustració 72. Exemple de pas exclusiu per a bicicletes (Font: Elevated) 
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4.5 Anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures 

en l’entorn territorial 

Donant compliment a l’article 2.7 “Sòl de protecció especial: regulació” del PTPCG es fa 

un anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn 

territorial on es demostra 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 
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Vegetació i hàbitats de l’entorn, funcions de connector biològic, fauna de l’entorn, 

funcions de connector biològic, connectivitat territorial, valor edafològic, valor 

productiu agrari, estabilitat del sòl, patrimoni geològic i ocupació del sòl: 

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.  

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 

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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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. 

Funcions hidrològiques, zones humides, paisatge, accessibilitat i necessitat de 

serveis, gestió dels residus, increment de la freqüentació, patrimoni cultural i 

històric, qualitat atmosfèrica i millora esperada de l’espai:  

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 POUM de Ripoll. A 100 metres cap al 

sud-est de l’àmbit es situa el jaciment arqueològic corresponent al dipòsit d’armes de 

Comallevosa (POUM 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. 

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. 
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5 Estratègia, criteris i mesures d’integració 

5.1 Descripció de l’estratègia adoptada 

L’estratègia principal d’integració de l’actuació és l’harmonització. És una implantació 
basada en el respecte per les característiques morfològiques i de la coberta vegetal del 
lloc, que adapta el modelat del terreny necessari per a la inserció del programa a la 
topografia original i que aprofita el mosaic agroforestal existent per a plantar noves 
masses vegetals que camuflen els nous elements artificials.  

S’extrema la qualitat del projecte per tal de minimitzar els seus efectes en el paisatge, 
extremant la qualitat dels projectes de les noves edificacions, construccions o 
instal·lacions aïllades en el territori. Tot i la baixa visibilitat de les instal·lacions, en el 
present estudi s’han contemplat mesures d’integració paisatgística i mesures per a 
minimitzar les afeccions a l’entorn. 

Es considera preferent la integració de l’element en el paisatge, amb un resultat positiu 
o, com a mínim, neutre pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge. Dins l’estratègia 
principal d’integració de l’actuació - l’harmonització-, s’ha optat per una estratègia de 
naturalització per tal de mantenir la imatge de naturalitat del lloc. Es potencien els 
components vegetals per tal de que perdurin l’equilibri ecològic i els processos naturals, 
tenint present que mai serà possible el retorn a unes condicions idèntiques a les 
originals. 

Alhora, es busca contextualitzar les noves instal·lacions amb l’establiment de 
continuïtats entre els elements naturals preexistents i els nous mitjançant la referència 
a determinades pautes perceptibles en el paisatge (tipològiques, volumètriques, 
cromàtiques, escalars...) que permeten a l’observador establir una relació lògica entre 
tipus d’elements. 
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5.2 Criteris i mesures adoptades 

A continuació es detallen els criteris i mesures adoptats: 

Criteris Mesures 

Evitar impactes en la topografia i la 
vegetació  

1. En els espais inclosos dins l’espai de protecció especial no s’admeten 
intervencions que comportin l’alteració de les característiques dels espais 
protegits o suposin la desaparició dels elements amb interès mediambiental 
que el constitueixen. 

2. Es fomentarà la plantació d’una mota vegetal per ocultar el remuntador, els 
vehicles i la zona d’accessos i visitants i es plantarà arbrat i altres elements 
per crear espais d’ombra i barreres visuals entre aquestes i la resta del parc. 

3. 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. 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. 

4. Establir el traçat del remuntador en un fons de vall, amb molt menys impacte 
visual, evitant les carenes dels torrents del vessant de Puig de la Devesa, 
malgrat tècnicament poden ser més avantatjoses.  

5. Les tanques i separacions entre espais han de respectar el medi rural on 
s’emplacen i emprar materials afins i integrats en aquest entorn: han de ser 
permeables, formades amb muntants i travessers de fusta o similar, de 
manera que permetin el pas de petita fauna. No s’autoritzen tancaments 
opacs que privin la visió del paisatge tret d’elements puntuals de fusta o 
elements vegetals.  

6. Es mantindrà la massa arbòria existent en la zona forestal i als marges de 
ribera de la riera de Maiols. 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 l’abocament de terres de la base del remuntador  per 
tal de garantir la seva integració paisatgística i reduir l’impacte visual de 
l’edifici base del remuntador. 

7. 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. 

Donar continuïtat  i connectivitat 
ecològica als elements naturals de 
l’entorn 

Mesures 5 i 6 

8. Es preservarà la massa forestal de la finca i s’elaborarà un Pla Tècnic de 
de Gestió i Millora Forestal de la finca. 

9. 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. També es mantindrà neta de vegetació herbàcia i 
arbustiva tot el tram de sota de la línia elèctrica que creua l’àmbit per 
minimitzar el risc d’incendi per causes elèctriques i es mantindrà una franja 
exterior de protecció lliure de vegetació al voltant de les edificacions de 25 m. 
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Conservar la percepció visual i 
millorar l’harmonia del conjunt  

Mesures 4, 5 i 6 

10. Habilitar els aparcaments dels visitants fora de l’àmbit i habilitar un bus 
llançadora. 

Habilitar un petit aparcament a l’àmbit que comprendrà únicament places per 
a minusvàlids i 22 places per a treballadors i serà de llambordes. 

11. Preservar els plans de Can Casadessús de qualsevol intervenció i 
instal·lacions, en tenir molta major visibilitat que els plans de Cal Menut. 

12.Evitar instal·lacions en les carenes dels torrents del vessant. 

13. 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. 

 

Conservar el cicle de l’aigua  

14. 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. 

15. S’instal·larà un dipòsit de recollida d’aigües pluvials i un de recollida i 
depuració d’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.   

16. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

Taula 8. Criteris i mesures per a la integració paisatgística i la integració de la nova infraestructura 
en l’entorn (Font: elaboració pròpia. Any 2021) 
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6 Conclusions 

El present Estudi d’impacte i integració paisatgística es redacta per poder avaluar i 
adequar els impactes paisatgístics del Pla Especial urbanístic de desenvolupament (per 
a la implantació d’un Bike park al Puig de la Devesa de Ripoll, en un àmbit de sòl no 
urbanitzable de 145 ha.  

L’àmbit territorial del PEU es situa al nord-est del terme municipal de Ripoll, en el seu 
límit amb Campdevànol. Concretament, es situa al Puig de la Devesa de Ripoll, un àmbit 
de forma irregular que limita per l’oest amb el terme municipal de Campdevànol, pel sud 
amb el Torrent de Can Maiols, 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. 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.  

La distància i l’orografia i vegetació condicionen molt significativament la visibilitat des 
dels punts d’observació propers a l’àmbit, el nucli de Ripoll, el de Campdevànol, la 
carretera N260 i el tram final de l’autovia C17. Des del nucli urbà de Ripoll, l’àmbit del 
Pla Especial no és visible. Des del nucli urbà de Campdevànol s’observa una franja molt 
estreta de bosc situada prop del cim del Puig de la Devesa. Des de la carretera N-260, 
l’àmbit del Pla Especial no és visible. Des del tram final de l’autovia C-17, carretera molt 
transitada, només és visible el cim del Puig de la Devesa. 

Per a la integració de les actuacions s’han establert mesures correctores per a disminuir 
l’impacte visual, alterar mínimament la vegetació i minimitzar les molèsties a la fauna.  

L’estratègia principal d’integració de l’actuació és l’harmonització. El Bike Park del Puig 
de la Devesa de Ripoll és una implantació basada en el respecte per les característiques 
morfològiques i de la coberta vegetal del lloc, que s’adapta al modelat del terreny 
necessari per a la inserció del projecte a la topografia original i que aprofita el mosaic 
agroforestal existent. Dins l’estratègia principal d’integració de l’actuació - 
l’harmonització-, s’ha optat per una estratègia de naturalització per tal de mantenir la 
imatge de naturalitat del lloc. Alhora, es busca contextualitzar les noves instal·lacions 
amb l’establiment de continuïtats entre els elements naturals preexistents i els nous 
mitjançant la referència a determinades pautes perceptibles en el paisatge 

Tenint en compte les mesures d’integració paisatgística previstes, es considera que 
l’impacte del projecte sobre el paisatge i l’entorn serà compatible. 

 

 

 

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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