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El  Ple  Municipal  de  Ripoll,  en  sessió  ordinària  celebrada  el  dia  27  de  juliol  de  2021,  va 
acordar: 

 Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  número  31  del  Pla  d’Ordenació 
Urbanística Municipal  de  Ripoll,  referent  al  Paratge Natural  número  12,  anomenat 
“Plans de la Casa Nova del Roure i Cal Menut”. 

 Sotmetre  la  proposta  esmentada  a  informació  pública  pel  termini  d’un  mes,  del 
12/08/2021  fins  el  13/09/2021,  període  durant  el  qual  el  document  va  romandre 
exposat  a  l’Àrea de  Serveis  al  Territori  i  Sostenibilitat de  l’Ajuntament de Ripoll  i  a 
través del web municipal, per tal que es pogués examinar i presentar les al∙legacions 
o observacions oportunes. 

 Sol∙licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi 
un de més llarg. 

Transcorregut aquest termini, es van rebre dos escrits d’al∙legacions, amb contingut idèntic, 
formades  per  24  punts  o  consideracions.  Aquestes  es  van  resoldre  en  el  corresponent 
informe (veure Annex I), amb les següents conclusions:  

 S’estimen parcialment  les peticions 3a  i 4a per mancances formals o de contingut, 
en  relació  a  l’Informe  de  sostenibilitat  econòmica  i  Estudi  d’avaluació  econòmica  i 
financera. 

 La  resta  de  consideracions  i  al∙legacions  plantejades  qüestionen  principalment 
l’adequació de futurs projectes a la normativa vigent i a les condicions dels paratges 
naturals,  quan  l’objectiu  de  la  present  modificació  és  únicament  l’ajust  de  la 
delimitació  del  PN12  i  no  la  implantació  de  noves  edificacions  o  activitats.  En 
qualsevol cas, aquests hauran de ser objecte dels corresponents projectes d’actuació 
específica o la figura de planejament derivat que correspongui i donar compliment a 
tota la normativa que li sigui d’aplicació. Tal com s’explica de manera individualitzada 
a cadascuna d’elles, es proposa la seva desestimació. 

A  la  vegada,  el  document aprovat  inicialment  va  ser  tramès als  corresponents organismes 
competents per  tal que poguessin emetre els pertinents  informes,  els quals  s’adjunten en 
l’Annex II, i es resumeixen a continuació: 

 L’1 d’octubre de 2021 l’Oficina Territorial d’Acció  i Avaluació Ambiental va reiterar 
la seva resolució emesa el 22 de juny de 2021, en el marc de la consulta prèvia, sobre 
la  manca  d’efectes  sobre  el  medi  ambient  de  la  present  Modificació  puntual 
número 31 del POUM de Ripoll.  

En  aquest  sentit  es  remet  a  la  resolució  ja  notificada  el  22  de  juny  de  2021  i  es 
fonamenta en l’apartat 6.e de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 
21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 El  4  d’octubre  de  2021  la  Direcció  General  de  Patrimoni  Cultural  va  emetre  un 
informe favorable, amb les següents consideracions: 

o A  l’àmbit  de  la modificació no es detecta que hi  hagi  afectació pel  que  fa  a 
patrimoni arquitectònic. 
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o En  l’àmbit  arqueològic  no  consta  cap  jaciment  en  l’àmbit  de  la modificació, 
per  la  qual  cosa  no  es  pot  preveure  cap  afectació.  En  el  cas  que  durant 
l’execució  dels  projectes  que  se’n  derivin  es  posessin  al  descobert  restes 
d’interès  arqueològic,  caldrà  atenir‐se  al  que  determina  la  legislació  vigent 
sobre el patrimoni arqueològic. 

 El 18 d’octubre de 2021 l’Institut Cartogràfic  i Geològic de Catalunya va emetre un 
informe, amb les següents consideracions:  

o Afectació al Patrimoni geològic  i paleontològic:  L’àmbit de  la Modificació no 
s’inclou  en  cap  espai  d’interès  geològic,  segons  consten  delimitats  a 
l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. 

o Riscos  geològics:  la  documentació  no  inclou  informació  sobre  els  riscos 
geològics, per  tant resulta  formalment  insuficient  respecte a  l’avaluació dels 
diferents  fenòmens  susceptibles  d’esdevenir  un  risc  geològic  segons  la 
normativa  d’aplicació.  Es  considera  necessari  realitzar  un  reconeixement 
sobre  el  terreny  per  identificar  l’existència  d’indicis  de  fenòmens  de 
despreniments  i esllavissades per part d’una persona amb els  coneixements 
tècnics  adequats  i,  si  s’escau,  també  recollir  la  proposta  de  mesures  de 
protecció o prevenció necessàries per garantir  la seguretat de  les persones  i 
dels seus béns. Aquesta informació s’ha d’incorporar a la fitxa descriptiva de 
les edificacions al Catàleg. 

Així mateix, caldrà que la normativa reculli  la necessitat de fer una valoració 
del perill geològic, de manera prèvia a l’obtenció de llicència per a qualsevol 
actuació que es promogui en aquestes edificacions. 

o Advertiments  tècnics:  Per  al  desenvolupament  i  la  tramitació  de  futures 
figures de planejament urbanístic,  l’ICGC  recorda  la necessitat de  realització 
d’un  Estudi  d’Identificació  de  Riscos  Geològics  (EIRG),  per  tal  de  donar 
compliment al marc legal de referència.  

 Amb  data  d’octubre  de  2021  la Dirección  General  de  Carreteras  ‐Demarcación  de 
Carreteras del Estado en Cataluña, Unidad de Carreteras en Girona‐, va emetre un 
informe, amb les següents consideracions: 

o Sobre el marc normatiu en matèria de carreteres estatals: A l’objecte de poder 
precisar  amb  exactitud  en  l’àmbit  de  la  modificació  les  limitacions  de  la 
propietat privada, s’hauran de tenir en compte els articles 28 a 49 de  la Llei 
37/2015,  de  29  de  setembre,  de  Carreteres,  consistents  en  la  definició  li 
limitacions de les zones de domini públic, servitud, afecció i línia d’edificació, 
com a marc normatiu d’aplicació. 

El  sòl  comprès  en  les  zones  de  protecció  de  les  carreteres  estatals  queda 
subjecte  a  la  normativa  continguda  en  els  textos  legals  relacionats  en  el 
paràgraf anterior per la realització de qualsevol tipus d’obra o instal∙lació fixa 
o provisional, moviments de terres, o canvi d’ús o destí de les mateixes. 

o Sobre plans i reserves de mobilitat: La Modificació puntual núm. 31 del POUM 
de Ripoll  suposa  l’eliminació de  les reserves  i previsions contemplades en el 
PTPCG  per  el  desenvolupament  d’una  futura  variant  de  la  N‐260,  deixant 
sense connexió la circumval∙lació de Ripoll i Campdevànol amb Ripoll nord. 
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 El  21  d’octubre  de  2021  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  va  emetre  un  informe 
favorable, amb les següents consideracions: 

1. La  modificació  puntual  número  31  del  POUM  de  Ripoll  fa  referència  a 
correccions dels  límits  i no comporta cap modificació que pugui suposar una 
afecció directa sobre els espais de domini públic hidràulic. 

2. Al  llarg del  límit sud de l’àmbit discorre en sentit est‐oest  la  llera del torrent 
de Muiols. D’acord amb  l’art. 6 del RDPH, els marges de  les  lleres públiques 
estaran subjectes, en tota la seva extensió longitudinal: 

a) Una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic que es regula en el 
RDPH, amb les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH i ha de quedar 
lliure  de  qualsevol  construcció  i  edificació  i  ser  apta  i  practicable  en  tot 
moment.  Qualsevol  actuació  en  zona  de  servitud  estarà  sotmesa  a 
l’especificat als art. 7.2 i 7.3 del RDPH. Les autoritzacions per a la plantació 
d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà autorització de l’ACA. 

b) Una zona de policia de 100 m d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del 
sòl  i  de  les  activitats  que  es  desenvolupin.  Segons  l’art.  9.2  del  RDPH, 
aquesta amplada es podrà augmentar per tal d’incloure en ella la zona de 
flux preferent (ZFP). 

3. Per  poder  realitzar  obres  en  zona  de  policia  de  lleres,  cal  disposar  de  la 
corresponent  autorització  prèvia  de  l’ACA,  a  menys  que  el  corresponent 
POUM,  d’altres  figures  d’ordenament  urbanístic  o  plans  d’obres  de 
l’Administració  haguessin  estat  informats  per  l’ACA  i  hagueren  recollit  les 
oportunes previsions formulades  a l’efecte, d’acord amb els art. 9.2, 52, 54, 
78 i 79 del RDPH. 

 El  26  d’octubre  de  2021  el Departament  d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda 
Rural va emetre un informe favorable, amb les següents consideracions: 

o El municipi de Ripoll no està inclòs actualment en cap Pla sectorial agrari. 

o Les modificacions plantejades no afecte els plans del DACC a la zona. 

o L’informe s’emet única i exclusivament, pel que fa als efectes i repercussions 
que, a nivell urbanístic pot ocasionar al funcionament normal de l’activitat de 
les  explotacions  agràries  que  puguin  resultar  afectades  i  en  el  marc  de  la 
tramitació  urbanística  de  l’actuació  sol∙licitada  i,  en  qualsevol  cas,  s’han  de 
respectar  les  incompatibilitats  i  les  determinacions  de  la  normativa 
urbanística i sectorial aplicable. 

o Només inclou  les afectacions pel que fa al medi agrari, des del punt de vista 
de l’activitat agrícola, ramadera i forestal. No s’inclouen les afectacions que es 
puguin produir en matèria d’aigües, residus o energia. 

 

Per donar resposta a les prescripcions i recomanacions dels diferents Organismes consultats, 
així  com  a  les  al∙legacions  estimades  parcialment,  s’han  incorporat  les  següents 
modificacions a la present Modificació puntual del POUM de Ripoll:  



Modificació puntual del POUM de Ripoll en relació a l’àmbit del Paratge Natural número 12              7 

 En relació a les consideracions de l’Informe de Carreteres, cal precisar que la present 
modificació no pretén alterar les reserves i previsions contemplades en el PTPCG pel 
desenvolupament de la futura variant de la N‐260 ni és l’instrument adequat per fer‐
ho. Per això: 

‐ S’ha incorporat un plànol “O.01. Planejament proposat” per clarificar que no es 
modifica  la  qualificació  ni  la  classificació  del  sòl  comprès  en  l’àmbit  de  la 
modificació, en el qual es grafia també la reserva viària de la futura variant de la 
N‐260 i s’identifiquen les diverses afectacions de l’actual Eix pirinenc N‐260,  les 
quals queden excloses de l’àmbit d’actuació. 

‐ S’ha grafiat el traçat de la reserva viària a la resta de plànols d’ordenació, la qual 
no queda alterada per la present Modificació. 

 En  relació  a  les  consideracions  de  l’Informe  de  l’Institut  Cartogràfic  i  Geològic  de 
Catalunya,  s’ha  analitzat  el Mapa  per  la  prevenció  de  riscos  geològics  1:25.000  de 
l’ICGC  i  es  pot  constatar  que  dins  l’àmbit  no  hi  ha  àrees  amb  indicis  d’abundants 
esllavissades.  Es  detecta  una  zona  amb  escarpament  en  sòls  amb  indicis 
d’inestabilitat, justament en la zona on no es modifica el Paratge natural 12, és a dir, 
que ja estava qualificada de Paratge natural i es manté la seva qualificació. 

 

En  aquest  cas,  la  mateixa  normativa  del  Catàleg  de  Bens,  en  el  seu  article  19, 
protegeix  aquest  espai  de  qualsevol  actuació  que  pugui  alterar  les  formacions 
geològiques o geomorfològiques.  

D’acord amb el marc legal de referència, prèviament a qualsevol tramitació de figures 
de  planejament  urbanístic,  caldrà  realitzar  un  Estudi  d’identificació  de  Riscos 
geològics  en  àrees  urbanes,  urbanitzables  i  altres  àrees  que  siguin  susceptibles 
d’urbanització, edificació o pública concurrència. 

Donat que  l’objecte de  la present Modificació és únicament  l’ajust de  la delimitació 
d’aquest paratge natural i no és cap dels casos descrits en el paràgraf anterior, no és 
prescriptiu un estudi exhaustiu dels riscos geològics. La fitxa modificada del nou PN12 
manté el  contingut  i nivell de detall de  la  resta d’elements del Catàleg per donar‐li 
coherència formal. 
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 En relació a les al∙legacions rebudes en fase d’Exposició al públic: 

‐ S’ha  separat  el  contingut  de  l’Estudi  econòmic  i  l’Informe  de  Sostenibilitat 
econòmica  en  capítols  independents,  per  justificar  la  no  afectació  de  la 
Modificació en termes econòmics. 
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1.1.   ANTECEDENTS URBANÍSTICS 

El planejament marc del municipi de Ripoll és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Ripoll, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 9 d’abril 
de 2008. El 18 de juny de 2008 es va donar la conformitat al Text refós i el document va ser 
publicat al DOGC número 5181 del 25 de juliol de 2008. 

El  document  inclou  el  Volum  VIII  Catàleg  de  béns  protegits,  que  inclou  tant  el  patrimoni 
arquitectònic com el patrimoni natural. Dins del Catàleg de Patrimoni natural, es delimita  i 
regula  el  Paratge  Natural  núm.  12,  anomenat  “Plans  de  la  Casa  Nova  del  Roure  i  de  Cal 
Menut” (en endavant PN12), objecte de revisió en la present modificació. 

L’any 2018 l’Ajuntament va promoure una Modificació puntual del POUM en l’àmbit del sòl 
no urbanitzable del municipi (Mp POUM núm. 20), que incloïa la revisió del Catàleg de Béns 
naturals  i  la  regulació  dels  usos  permesos.  Aquesta  modificació  es  va  arribar  a  aprovar 
inicialment el 25/09/2018, es va sotmetre a exposició pública i es van recaptar els següents 
informes  sectorials:  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua,  del  Departament  d’Agricultura, 
Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació,  Direcció  General  d’Infraestructures  de  Mobilitat  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  Direcció  General  de  Patrimoni  Cultural,  Institut  Cartogràfic  i 
Geològic  de  Catalunya,  Protecció  Civil  de  Girona,  Direcció  General  de  Turisme  i  l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona, tots ells favorables. La seva tramitació no 
va procedir  i el document no és executiu actualment, però tot el treball de camp realitzat, 
anàlisi previ i la revisió dels béns catalogats són perfectament vàlids i s’han pres com a punt 
de partida pel present document. 

 

1.2.   OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

La  present  Modificació  del  POUM  de  Ripoll  es  redacta  amb  la  finalitat  de  revisar  la 
catalogació de l’element PN12 (Paratge Natural dels Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal 
Menut). 

1.3.   INICIATIVA I REDACCIÓ 

El promotor d’aquesta Modificació és l’Ajuntament de Ripoll.  

1.4.   ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació de la present Modificació puntual del POUM de Ripoll queda delimitat en 
el plànol  I.04, amb una superfície de 166.628 m2 i correspon a  l’entorn del Paratge natural 
número 12, anomenat Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut. 
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II.  MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
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2.1.   MARC LEGAL 

A aquesta Modificació del Pla general d’ordenació municipal de Ripoll li és d’aplicació tot el 
planejament  i  normativa  sectorial  vigent  en  matèria  urbanística,  patrimoni  natural  i 
biodiversitat, i legislació territorial i paisatgística, especialment: 

‐ El Reial Decret Legislatiu 2/2008, del 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei del Sòl. 

‐ El  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme de Catalunya, amb les modificacions introduïdes posteriorment. 

‐ El  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  

‐ El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística. 

‐ La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació ambiental. 

‐ La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

‐ L’Acord GOV/157/2010, de 14   de setembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla 
territorial parcial de les Comarques Gironines. 

 

2.2.  JUSTIFICACIÓ DE L’OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 

L‘objectiu  principal  de  la  present Modificació  és  ajustar  la  delimitació  del  Paratge  natural 
número 12 per donar coherència als objectius del propi Catàleg de Béns naturals: protegir 
els espais amb valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva delimitació per incloure nous 
espais amb valors a protegir, excloure els espais que no  tenen uns valors específics, on es 
podria dur a terme altres activitats d’interès públic,  i  restaurar els espais de valor que han 
estat malmesos. 

El  PN12  és  un  element  inclòs  en  el  Catàleg  de  Béns  naturals.  Aquest  document  és  part 
integrant  de  la  documentació del  POUM de Ripoll,  d’acord  amb  l’article  71 del  TRLUC,  de 
manera que qualsevol modificació dels  seus  elements  suposarà  la modificació puntual  del 
mateix planejament general. 

Els interessos públics i privats conflueixen en aquesta Modificació del planejament del sòl no 
urbanitzable, donant compliment a l’establert a l’article 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2015, 
d’11 de març.  

A aquests efectes, la modificació que es proposa: 

 No comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, de 
la intensitat dels usos ni la transformació global dels usos previstos anteriorment. 

 És coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament urbanístic general 
vigent i amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 

 No comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament territorial. 
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 No  es  modifica  la  superfície  ni  funcionalitat  dels  espais  lliures,  zones  verdes  o 
equipaments de titularitat pública, ni locals ni generals. 

El  planejament  objecte  d’aquesta  modificació  puntual  és  el  Pla  d’Ordenació  Urbanística 
Municipal  de  Ripoll,  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
Girona el 9 d’abril de 2008. En el seu article 3r, estableix la seva vigència i revisió: 

  Article 3. Vigència i revisió 

3. Seran circumstàncies que justifiquin la revisió d’aquest Pla d’ordenació les següents: 

a. Quan s’aprovi un planejament territorial d’àmbit superior, en el supòsit que alteri substancialment 
les previsions d’aquest POUM en el municipi de Ripoll. 

b. Quan s’hagin complert dotze anys de la seva vigència. 
c. Quan es produeixi l’alteració o variació substancial en les previsions de població, habitatge, usos i 

intensitats  d’ocupació  o  de  l’estructura  general  del  territori  o  bé  la  necessitat  de  modificar 
substancialment la classificació del sòl. (...) 

d. Quan disposicions d’ordre superior o la pròpia evolució social obliguin a la previsió d’espais públics 
més  extensos  o  l’adveniment  d’exigències  més  grans  que  les  previstes  per  equipaments 
comunitaris, com a conseqüència del desenvolupament econòmic i social. 

e. Altres  circumstàncies  sobrevingudes  que  afectin  a  factors  bàsics  del  planejament  o  que  en  les 
disposicions urbanístiques de rang superior així ho determinin. 

Es  dona  la  circumstància  que  es  compleixen  simultàniament  alguns  dels  punts  que 
justificarien la revisió del POUM de Ripoll: s’ha complert els dotze anys de la seva vigència i 
més  de  disset  des  que  es  va  realitzar  els  treballs  de  camp per  l’elaboració  del  Catàleg  de 
béns;  amb  posterioritat  a  la  seva  vigència  es  va  aprovar  el  Pla  Territorial  parcial  de  les 
Comarques Gironines que estableix directrius  i estratègies amb visió supramunicipal que el 
POUM no va tenir en compte; la conjuntura econòmica i  la situació de pandèmia actual ha 
posat en valor  les activitats de  lleure en  família  i  a  l’aire  lliure,  i  la necessitat de  localitzar 
espais estratègics que permetin implantar‐les. 

Tots  aquests  elements  hauran  de  formar  part  de  reflexions  futures  en  profunditat  que,  a 
mig‐llarg termini, inclogui una futura revisió del POUM actual. A més curt termini es detecta 
la  necessitat  de  corregir  puntualment  alguna  incoherència  derivada  de  la  catalogació  de 
2008,  actualitzar‐ne  els  límits  d’acord  amb  la  realitat  física  i  preexistències,  i  facilitar  la 
implantació d’activitats específiques d’interès públic en el sòl no urbanitzable.  

En el seu article 4, l’actual POUM contempla escenaris en que es pot modificar puntualment, 
a l’espera de refondre totes les modificacions en un Text refós o revisió global del POUM: 

  Article 4. Modificació del POUM 

1. Només podrà modificar‐se el POUM quan la variació d’alguna de les seves determinacions no alteri 
la coherència entre previsions i ordenació, de manera que es faci necessària una revisió global. 

2. En  tot  cas,  la  modificació  del  POUM  s’haurà  de  fonamentar  en  un  estudi  que  justifiqui  la  no 
incidència de la mateixa modificació en les previsions generals i la viabilitat d’acceptar les propostes 
sense procedir a la revisió. 

3. Se subjectarà la modificació a allò establert a la Llei d’urbanisme. 

En  el  cas  que  ens  afecta,  la  variació  en  la  delimitació  puntual  del  PN12  no  afecta  la 
coherència entre previsions i ordenació, no altera la classificació ni qualificació dels sòls, no 
incideix en les previsions generals i la viabilitat del POUM i, per tant, no requereix una revisió 
global del mateix. 

 



Modificació puntual del POUM de Ripoll en relació a l’àmbit del Paratge Natural número 12              14 

2.3.  PLANEJAMENT TERRITORIAL 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

El  Pla  Territorial  Parcial  de  les  Comarques  Gironines,  en  endavant  PTPCG,  va  ser  aprovat 
definitivament el 14 de setembre de 2010 pel Govern de Catalunya i publicat al DOGC núm. 
5735 de 15 d'octubre de 2010.  

Alguns dels punts més rellevants per aquest pla especial són els següents:  

Objectius generals  

1.   Reforçament de la vertebració urbana dels territoris. 

2.   Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir 
nova activitat econòmica. 

3.   Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal. 

4.   Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic. 

5.   Fomentar  les  activitats  econòmiques  alternatives  al  turisme,  o  les  activitats 
econòmiques  relacionades  amb  el  turisme  que  no  se  centrin  en  la  producció 
immobiliària. 

6.   Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en 
front dels processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a 
llarg  termini,  la  competitivitat  i  les  produccions  de  qualitat,  la  gestió  adequada  del 
medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen. 

7.   Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del 
territori. 

8.   Orientar  l’expansió de  les àrees urbanes de  forma que es creïn espais de qualitat ben 
interrelacionats amb els entorns naturals 

9.   Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans. 

10.  Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general. 

11.  Aplicar  criteris  d’implantació  de  les  carreteres  i  de  les  noves  infraestructures 
ferroviàries  de  forma  que  es  doni  prioritat  a  les  solucions  que  estructurin 
territorialment els desenvolupament urbans. 

12.  Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori.  

El Pla s’estructura mitjançant la definició i el desenvolupament dels sistemes d’espais oberts, 
d’assentaments i d’infaestructures de mobilitat. 

Per al sistema d’espais oberts, el PTPCG s’estableix tres categories de protecció, els sòls de 
protecció especial, de protecció territorial i de protecció preventiva. 

L’àmbit del PN12 està classificat com a sòl de protecció preventiva, la que suposa una menor 
protecció a nivell ambiental,  ja que són una opció preferent davant  la del  sòl de protecció 
territorial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable, d’acord amb els articles 2.10 i 
2.11 del PTPCG: 
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment de plànol O.11. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. Ripollès 

 

En el seu article 2.5, el PTPCG considera favorables determinades edificacions, instal∙lacions i 
infraestructures en els espais oberts: 
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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.    

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Corredor en estudi 
Font: memòria del PTPCG 
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A la memòria del Pla s’exposa el següent: 

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

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

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

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

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

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

‐ els nous traçats proposats pel Pla 

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

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

 

Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines 

El  Catàleg  de  Paisatge  de  les  Comarques  Gironines  es  va  aprovar  definitivament  el  23  de 
novembre de 2010. S’hi estableixen divuit objectius de qualitat paisatgística, dels quals en 
destaquem sis: 

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

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

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

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

Per a cada objectiu es detallen criteris i accions, de les quals destaquem les de l’objectiu 13: 

 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. 
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‐ 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. 

 

 

2.4.  PLANEJAMENT MUNICIPAL  

El  planejament  municipal  vigent  és  el  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal  de  Ripoll, 
aprovat definitivament el 18/06/2008 i publicat el 25/07/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fragment del plànol 2. Classificació i qualificació del sòl no urbanitzable del POUM de Ripoll  
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L’àmbit  del  PN12  està  situat  totalment  en  sòl  no  urbanitzable,  i  està  qualificat 
majoritàriament d’Espai de conreu i pastura i puntualment d’Espai de bosc i muntanya. 

La  regulació d’aquests  espais  s’estableix  als  articles  354‐355  i  359‐360 de  la  normativa del 
POUM: 
 

SECCIÓ 1. ESPAI DE CONREU I PASTURA 

Art.354. Definició: Comprèn els  terrenys o camps destinats als conreus agrícoles, prats  i 
pastures, així com les instal∙lacions i edificacions necessàries per al desenvolupament de 
les activitats agrícoles  i  ramaderes  i, en general de  les activitats o usos admesos com a 
compatibles. 

Art.  355.  Usos  admesos:  Els  usos  admesos  dins  aquest  espai,  tret  de  les  limitacions 
establertes per als àmbits catalogats, són: 

a)  usos  agrícoles,  propis  d’una  activitat  agrícola,  ramadera  o  d’explotació  de  recursos 
naturals. 

b) Ús ramader extensiu i intensiu, en règim d’estabulació permanent, quan tingui caràcter 
d’explotació familiar agrària, en funció de la dimensió i productivitat de la finca. 

c) A les edificacions en que així es determina en el catàleg a què es refereix l’article 50.2 
de la llei d’urbanisme, són admissibles els usos d’habitatge familiar, residencial o turístic 
o  d’hostaleria  rural  o  les  activitats  d’educació  en  el  lleure,  amb  les  condicions  que  s’hi 
estableixin per a cadascuna. 

d)  Habitatge  familiar,  directament  i  justificadament  associat  a  l’activitat  agrícola, 
ramadera o d’explotació de recursos naturals. 

e) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 

SECCIÓ 2. ESPAI DE BOSC I MUNTANYA 

Art. 359. Definició: Comprèn aquells terrenys que per raó del seu pendent, per l’existència 
de boscos i pel paper important que tenen en la configuració de l’entorn i del paisatge de 
Ripoll estan sotmesos a notables limitacions d’ús i d’edificació. 

Aquests  terrenys  han  de  ser  destinats  a  utilitzacions  que  no  impliquin  transformacions 
irreversibles  de  la  seva  naturalesa  fonamentalment  forestal,  o  que  lesionin  els  valors 
ecològics, paisatgístics i productius que protegeixen. 

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. 

D’altra banda, el volum VIII de la Documentació del POUM conté el Catàleg de Béns protegits, 
que inclou tant el patrimoni arquitectònic com el patrimoni natural. 

Dins els béns d’interès natural s’estableixen dues categories:  

 Espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

 Paratges Naturals (PN) delimitats pel POUM 
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Les disposicions relatives a la protecció dels bens d’interès natural s’estableix als articles 14 a 
18 de les Normes específiques del Catàleg de Béns del POUM, modificats pels articles 17 a 21 
de  la  Modificació  puntual  de  POUM  núm.  13  (Revisió  del  Catàleg  de  Béns),  aprovada 
definitivament el 21/04/2015 i publicada al DOGC el 15/06/2015. 

L’article  17  de  les  Normes  específques  de  la Modificació  del  Catàleg  de  béns  defineix  els 
Paratges Naturals de la següent manera: 

PARATGES NATURALS (PN) 

Són aquells altres espais que constitueixen un conjunt natural amb característiques ambientals, 
paisatgístiques  i  de  notable  vàlua  ecològica  i  mediambiental  i  que  són  objecte  de  protecció 
específica, sigui quina sigui la classificació urbanística del sòl. 

Es relacionen a l’article següent. 

La  delimitació  de  cadascun  dels  espais  que  contenen  els  béns  d’interès  natural  s’efectua  als 
plànols  de  la  sèrie  5,  Sòl  no  Urbanitzable,  i  de  la  sèrie  6,  Catàleg  de  Béns  de  Sòl  Urbà  i 
Urbanitzable, del Volum VI. Els valors que es protegeixen i el règim de gestió aplicable són els que 
per a cadascun d’ells es determinen a la Fitxa del Catàleg que es correspon amb el seu número 
d’identificació que consta en els plànols. 

Els articles 19 a 21 en regulen els usos i condicions particulars: 

Art. 19. Protecció dels Béns 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 13/06/1985 
d’Espais  naturals,  i  per  les  disposicions  posteriors.  Els  espais  compresos  dins  la  Xarxa  Natura 
2000 es regiran de conformitat amb les directrius de gestió de la xarxa aprovades o que s’aprovin 
en desenvolupament. 

La protecció dels PARATGES NATURALS (PN) és amb caràcter absolut pel que fa a les formacions 
geològiques, geomorfològiques, ecosistemes, vegetals i característiques singulars que motiven la 
seva protecció. 

Art. 20. Usos 

Aquests espais tenen consideració de lliures de qualsevol tipus de nova edificació i/o construcció. 
Les  úniques  activitats  permeses  són  les  de  caràcter  cultural,  científic,  didàctic  i  divulgatiu  dels 
valors essencials que motiven la seva protecció. Pels béns 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 característica. 

El Catàleg elabora una fitxa per cada un dels elements protegits. La fitxa específica del PN12 
és la següent: 
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2.5. ANÀLISI  DE  LES  DISFUNCIONS  DEL  CATÀLEG  DE  BÉNS  ACTUAL  I  DE  L’ANTERIOR 
MODIFICACIÓ PROPOSADA. 

A. En base al POUM vigent, la definició i regulació dels paratges naturals planteja algunes 
imprecisions i incoherències en relació al Paratge natural 12: 

 La  fitxa original del PN 12 no descriu en detall  els  valors que es pretenen protegir, 
ambientals o paisatgístics, ni si hi ha espècies vegetals o faunístiques que fan singular 
l’espai, sinó que únicament justifica la seva catalogació per tractar‐se d’unes petites 
planes amb conreus. 

En aquest sentit cal dir que la major part de les planes en el sòl no urbanitzable del 
terme  de  Ripoll  són  o  han  estat  explotacions  agrícoles,  especialment  a  principi  de 
segle XX, tal com mostren les fotografies del vol americà de l’any 1945. 

Fotografia de vol americà. Any 1945‐46. Font: Comparador històric del Territori. ICGC 
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En la fotografia anterior es pot observar pràcticament tot el Puig de la Devesa sense 
massa forestal i gravada per terrasses de cultiu, també la zona del PN12. 

 
El  posterior  abandonament  de  l’activitat  agrícola  va  portar  a  la  proliferació  de  les 
zones  boscoses,  que  sovint  han  estat  objecte  de  major  protecció  que  les  zones 
agrícoles. 

La fitxa no especifica si l’objectiu de la protecció dels Plans de cal Menut respon a la 
voluntat  de mantenir  una  plana  agrícola  testimonial,  com a  exemple  representatiu 
d’un model d’economia local  i tradicional en retrocés, però del qual se’n pot trobar 
nombrosos  exemples  en  el  municipi,  o  si  pretén  conservar  algun  valor  específic 
d’aquest indret en concret.  

 La  diagnosi  determina  que  aquests  conreus  estan  abandonats  i  com  a  directrius 
d’ordenació  i  gestió  de  l’espai  decreta  el  manteniment  de  l’activitat  agrícola  i 
ramader  de  la  zona  i  una  intervenció  de millora  paisatgística,  sense  determinar  en 
quin sentit.  

En aquest cas, el manteniment de l’activitat agrícola no requereix la inclusió dins del 
Catàleg de Béns per a dur‐se a terme, ja que és l’activitat principal de la clau d’Espais 
de Conreu i pastura. 

Paradoxalment, l’ús agrícola no forma part dels usos admesos explícitament dins dels 
Paratges naturals. 

 La delimitació del PN12 té un traçat propi d’una escala territorial, sense entrar en les 
particularitats  de  la  realitat  física:  no  s’ajusta  a  límits  naturals  com  carreteres  o 
camins, límits de finca o vegetació. Concretament el seu límit est és un traçat rectilini 
sense correspondència amb cap element de referència.  

 L’àmbit ha estat visiblement alterat: des de  l’any 2004 es va  implantar una àrea de 
tractament  d’àrids  prop  del  camí  de  Cal  Menut;  hi  ha  abocaments  puntuals  de 
residus a l’esplanada de la pista sota el Càmping Ripollès i en els plans de Cal Menut 
s’observen abocaments de terres en l’extrem oest.  

Els  camps  es  llauren  periòdicament,  de  manera  que  tant  la  topografia  com  la 
vegetació  es  veuen  alterats  sistemàticament;  els  ecosistemes  vegetals  que  es 
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pretenien protegir ja s’han eliminat, i la vegetació actual és espontània i es regenera 
de forma natural sense necessitat d’haver de ser objecte de protecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malgrat  la  prohibició  específica,  el  PN12  inclou dues  edificacions,  tot  i  que  van  ser 
construïdes  amb  anterioritat  a  la  vigència  del  POUM:  una  granja  i  una  residència 
canina,  implantada  més  recentment.  Aquestes  activitats  generen  necessàriament 
l’aparició de tancats, coberts i instal∙lacions i altres elements vinculats a l’activitat.  
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 El  camí dels  Plans de Cal Menut,  que  creua  i  delimita  el  PN12,  coincideix  amb una 
reserva viària del Ministerio de Fomento,  la qual afecta parcialment bona part dels 
terrenys  del  PN12.  Aquesta  reserva  viària  entra  totalment  en  conflicte  amb  la 
qualificació  de  paratge  natural,  ja  que  la  seva  execució  implicaria  la  destrucció  del 
PN12 i la transformació absoluta de l’àmbit en un espai d’alta freqüentació, amb un 
fort impacte paisatgístic.  

 Una  línia  de mitja  tensió  recorre  longitudinalment  tot  el  Paratge  natural,  suposant 
ella mateixa un obstacle visual amb impacte paisatgístic. 

 L’àmbit del PN 12 és una plana situada a la vall del Puig de la Devesa, una zona que 
queda oculta des de miradors  i  enclavaments estratègics. Per  contra,  altres  indrets 
amb valors similars però situats a cotes més altes i més exposats visualment, com per 
exemple els Plans de Cal Casadessús, no s’han inclòs dins de cap Paratge natural, de 
manera que no tenen més limitacions que les genèriques que determina el POUM i el 
TRLUC pel sòl no urbanitzable. En aquests altres emplaçaments es podrien implantar 
totes les activitats i edificacions compatibles amb el sòl rústic i suposarien un impacte 
visual i paisatgístic molt major. 

B. La  proposta  aprovada  inicialment  (Mp  POUM  núm.  20  en  SNU) modificava  alguns  béns 
naturals per tal d’adequar el Catàleg a les directrius del PTPCG, actualitzar els béns naturals, 
transcorreguts  més  de  17  anys  des  del  treball  de  camp,  i  flexibilitzar  la  normativa  per 
admetre l’ús de càmping ecològic en els espais que puguin ser compatibles o altres usos en 
les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. 
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En  aquest  sentit  ja  reconeixia  els  Plans  de  Cal Menut  com  un  dels  indrets  on  es  podria 
flexibilitzar  la normativa  i  incorporar nous usos  i edificacions, al  tenir una ponderació del 
medi  natural  amb  uns  dels  valors  més  baixos,  però  ho  limitava  a  les  preexistents  o  bé 
incloses  en  el  Catàleg  de  masies  i  cases  rurals  en  SNU,  de  manera  que  no  era 
materialitzable. 

A  la  vegada,  eliminava  la  part  del  PN  12  on  hi  ha  granges  existents  ‐malgrat  que  serien 
compatibles amb la nova normativa que proposava‐ i les zones malmeses per abocaments, 
controlats  o  il∙legals,  que  han  perdut  els  valors  naturals  d’aquests  àmbits,  entrant  en 
contradicció amb el seu objectiu principal. 

 

2.6.  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

El planejament territorial (PTPCG), aprovat amb posterioritat al POUM i el Catàleg de Béns, 
qualifica  l’àmbit  de  sòl  de  protecció  preventiva,  de  manera  que  permet  la  construcció 
d’edificacions,  instal∙lacions  i  infraestructures  que  siguin  d’interès  públic  o  que  aportin 
qualitat  al  medi  natural,  agrari  i  paisatgístic;  el  mateix  POUM  qualifica  l’espai  d’Espai  de 
conreu  i  pastura,  on  també  s’admeten  les  edificacions,  activitats  o  equipaments  d’interès 
públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.  

El  TRLUC  reconeix  en  l’article  47.4.a)  el  dret  dels  propietaris  de  sòl  no  urbanitzable  de 
destinar‐lo  a  activitats  o  equipaments  d’interès  públic  que  s’hagin  d’emplaçar  en  el medi 
rural, mitjançant actuacions específiques.  

La qualificació transversal que suposa  la catalogació d’aquest espai com a Bé Natural, amb 
una  protecció  dels  valors  ambientals  i  paisatgístics,  suposa  una  limitació  a  les  zones més 
planeres  i  amb  menys  impacte  paisatgístic  per  emplaçar  construccions  d’interès  públic, 
obligant a recórrer a espais més exposats visualment per ubicar qualsevol tipus d’edificació. 

No és objecte d’aquest document una revisió exhaustiva de tots els Paratges naturals i dels 
Espais d’interès natural del municipi,  ja que això hauria de ser objecte d’un llarg procés de 
reflexió en profunditat  i a nivell global dins del marc de revisió del POUM, replantejant els 
seus objectius, els criteris de catalogació i les directrius d’actuació en aquests espais. 

Donant  continuïtat  a  la Modificació  puntual  núm.  20  aprovada  inicialment,  també  caldria 
replantejar‐se  els  usos  admesos  en  aquests  espais  per  buscar  un  equilibri  entre  la  seva 
protecció  i  la  possibilitat  d’obtenir‐ne  una  rendibilitat  econòmica:  les  restriccions  a  l’ús  i 
gaudi d’aquests espais que suposa aquesta protecció  local  s’hauria de reservar per blindar 
els espais amb valors naturals, ambientals i paisatgístics singulars i indiscutibles i, per contra, 
localitzar zones que, encara que no hagin estat antropitzades, puguin ser idònies per acollir 
noves activitats d’interès públic en sòl no urbanitzable ‐culturals, esportives, de lleure, etc.‐, 
que dinamitzin l’economia local, millorar la gestió forestal i permetre el gaudi del sòl rústic.  

La  nova  proposta  que  ara  es  planteja  pretén  únicament  ajustar  la  delimitació  del  Paratge 
natural núm. 12 sense modificar la normativa vigent i, en aquest sentit, es proposa: 

 Ajustar  els  límits  actuals  a  la  realitat  existent,  buscant  elements  naturals  que 
justifiquin  la  seva delimitació:  camins,  corriols, propietats,  límits  forestals,  torrents, 
etc.,  ja que  la proposta actual  té un  traçat  rectilini a gran escala,  sense precisar en 
detall del lloc. 
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 Ampliar el PN12 per una zona que encara conserva valors natural de caràcter forestal, 
concretament una roureda situada entre el camí d’accés als Plans de Cal Menut i el 
Càmping Ripollès. 

 Excloure  una  part  del  paratge  que  no  compleix  les  condicions  que  apareixen  en  la 
definició  de  Paratge  Natural,  ja  que  no  té  ‐ni  tenia  en  el  moment  de  la  seva 
catalogació‐ una vàlua ecològica o mediambiental diferent de la de la resta de sòl no 
urbanitzable que l’envolta, no es justifica els valors que el fan singular i que han de 
ser objecte de protecció i se situa en una zona poc exposada visualment, amb poca 
repercussió a nivell paisatgístic. 

 Proposar mesures correctores per  recuperar els  valors de  les  zones que  tenien uns 
valors  ambientals  i  paisatgístics  en el moment de  la  seva  catalogació  i  que els  han 
perdut degut a abocaments o activitats no autoritzades ni regularitzades. 

En  els  plànols O.01  i O.02  s’indica  la  nova delimitació  proposada pel  PN12.  En  conjunt,  la 
proposta augmenta la seva superfície en 16.683 m2. 

 

PN 12. Estat actual 

 

PN 12. Proposta 

A 
B 

C 
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El balanç final de superfícies dels tres àmbits que conformen el PN12 és el següent: 

   Estat actual  Modificació  Diferència 

A  56.023  m2  0  m2  ‐56.023  m2 

B  63.804  m2  0  m2  ‐63.804  m2 

C  0  m2  136.510  m2  136.510  m2 

T  119.827  m2  136.510  m2  16.683  m2 

 

2.7.  AVALUACIÓ AMBIENTAL  

La modificació de la delimitació puntual del PN12 no afecta la coherència entre previsions i 
ordenació del POUM de Ripoll, no altera la classificació ni qualificació dels sòls, ni incideix en 
les  previsions  generals  ni  en  la  viabilitat  del  POUM;  igualment,  no  estableix  variacions 
fonamentals  de  les  estratègies,  directrius  i  propostes  del  POUM,  ni  de  llur  cronologia  ni 
tampoc produeix diferències significatives en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
Per  tot  això  no  escau  el  procediment  d’avaluació  ambiental  estratègica  en  la  present 
Modificació puntual. 

L’àmbit de la modificació del Paratge Natural PN 12 no es troba comprès dins de cap espai 
PEIN,  Xarxa  Natura  2000,  ZEPA,  zona  d’especial  conservació,  forests  públics municipals  ni 
zones humides. Els espais naturals protegits més propers es situen a 3 km. Tampoc es troba 
sobre  cap  dels  dos  grans  eixos  connectors  terrestres  principals  que  travessen  el  Ripollès 
definits  pel  Pla  Territorial  de  les  Comarques  Gironines  (PTCG)  de  l’any  2010,  ni  queda 
comprès en els dos espais  connectors  llistats al POUM. L’àmbit del PN 12 actual  i  el de  la 
nova proposta de modificació se situen en sòls de protecció preventiva del PTCG. 

L‘objectiu principal de  la present modificació és ajustar  la delimitació del PN 12 per donar 
coherència als objectius del Catàleg de Béns naturals derivat del POUM, és a dir, protegir els 
espais amb valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva delimitació per incloure espais 
amb  valors  a  protegir  i  excloure’n  aquells  sense  valors  específics.  En  aquesta  línia,  la 
proposta  de  modificació  del  PN  12  incorpora  una  zona  de  rouredes  de  roure  martinenc 
(Quercus pubescens) calcícoles de  la muntanya mitjana que actualment quedaven excloses 
del Catàleg de Béns naturals.  

El  punt  6.e de  la disposició  vuitena de  la  llei  16/2015,  del  21 de  juliol,  de  simplificació de 
l'activitat  administrativa  de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, pel que fa a  l’avaluació ambiental estratègica 
del  planejament  urbanístic,  estableix  que  l’òrgan  ambiental  pot  determinar  que  no  tenen 
efectes significatius sobre el medi ambient,  les modificacions dels plans urbanístics que no 
constitueixen  variacions  fonamentals  de  llurs  estratègies,  directrius  i  propostes  o  llur 
cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

 

2.8. ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 

Donat que la present MP POUM no classifica nou sòl urbà o urbanitzable ni s’implanten nous 
usos  ni  activitats,  no  és  necessària  la  redacció  d’un  estudi  d’avaluació  de  la  mobilitat 
generada,  d’acord  amb  el  Decret  344/2006,  de  regulació  dels  estudis  d’avaluació  de  la 
mobilitat generada. 
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2.9. MEMÒRIA SOCIAL 

La present modificació no té per finalitat la modificació de cap àmbit de sostre residencial de 
nova implantació, de manera que no procedeix la redacció d’una memòria social. 

 

2.10. AGENDA 

La modificació proposada no afecta l’Agenda establerta en la formulació del POUM i entrarà 
en vigor en el moment en que sigui ferma la seva aprovació definitiva. Tampoc no comporta 
actuacions derivades que impliquin previsions temporals d’execució. 

 

2.11. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

La  Modificació  proposada  es  cenyeix  a  la  revisió  d’un  element  del  Catàleg  de  Béns  i  no 
comporta actuacions a desenvolupar amb posterioritat, de manera que no hi haurà costos 
associats a aquest instrument urbanístic que calgui valorar.  

 

2.12. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

Donat que la modificació proposada consisteix únicament en un ajust de la delimitació d’un 
paratge natural en sòl no urbanitzable, no es preveu que tingui cap conseqüència sobre les 
finances  públiques,  ja  que  no  representa  cap  benefici  ni  cap  càrrega  d’inversió  per  les 
finances municipals. 

 

2.13. JUSTIFICACIÓ  DE  L’OBSERVANÇA  DE  L’OBJECTIU  DE  DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE  

La modificació  proposada  ajusta  la  delimitació  del  PN12,  excloent  una  part  del  seu  àmbit 
actual però incorporant‐ne una altra, en un balanç positiu pel que fa a superfície final, sense 
modificar‐ne  la  classificació  ni  qualificació  urbanística.  Es  tracta,  per  tant,  d’un 
desenvolupament  urbanístic  sostenible  per  la  utilització  racional  del  territori  i  el  medi 
ambient  i  per  la  preservació  dels  recursos  naturals  i  dels  valors  paisatgístics,  d’acord  amb 
l’article 3 de la Llei d’urbanisme i 2 i 3 del Reglament que l’acompanya: 

TRLUC. (DL 1/2010 i modificacions posteriors) 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic  sostenible es defineix  com  la utilització  racional del  territori  i  el medi 
ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals 
i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics  i culturals, a  fi de garantir  la qualitat de vida de  les 
generacions presents i futures. 

2. El  desenvolupament  urbanístic  sostenible,  atès  que  el  sòl  és  un  recurs  limitat,  comporta  també  la 
configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió 
social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, considerin la rehabilitació i la renovació en 
sòl  urbà,  atenguin  la  preservació  i  la  millora  dels  sistemes  de  vida  tradicionals  a  les  àrees  rurals  i 
consolidin un model de territori globalment eficient. 
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3. L’exercici  de  les  competències  urbanístiques  ha  de  garantir,  d’acord  amb  l’ordenació  territorial, 
l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

Els  interessos públics  i privats  justificats de  la present Modificació són coincidents amb els 
objectius de desenvolupament urbanístic: 

 Afavoreixen  la  preservació  i  millora  dels  sistemes  de  vida  tradicionals  a  les  àrees 
rurals, i comporten una gestió adequada del sòl no urbanitzable. 

 Afavoreixen  la preservació  i consolidació de  la  identitat del  territori  i  consoliden un 
model de territori globalment eficient. 

 Garanteixen  la  cohesió  territorial,  amb  l'objecte  d'afavorir  l'accés  equitatiu  de  la 
ciutadania a les rendes i serveis bàsics amb independència del lloc de residència. 

 Suposen  la  protecció  i  gestió  adequada  del  medi  ambient  i  del  patrimoni  natural, 
mitjançant la preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat 
ambiental,  la  gestió  del  paisatge  per  tal  de  preservar‐ne  els  valors,  la  utilització 
racional  dels  recursos  naturals  i  el  foment  de  l'eficiència  energètica  mitjançant 
l'elecció dels emplaçaments i  l'ordenació de manera que tinguin en consideració les 
condicions  geogràfiques  i  climàtiques  que  poden  influir  en  l'estalvi  energètic  i  el 
millor manteniment de les edificacions.  

 Protegeixen  el  patrimoni  cultural,  mitjançant  la  conservació,  recuperació  i  millora 
dels paisatges de valor cultural i històric. 

A  la  vegada,  els  criteris  ambientals  i  mesures  correctores  de  l’impacte  paisatgístic 
proposades  també  estan  alineats  amb  el  compliment  del  desenvolupament  urbanístic 
sostenible. 
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III.  NORMATIVA URBANÍSTICA 

 



NORMATIVA URBANÍSTICA 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit  de  la  present  Modificació  abasta  el  conjunt  de  l’antiga  delimitació  del  Paratge 
natural  12  de  Ripoll  i  la  nova  delimitació  proposada,  d’acord  amb  els  límits  indicats  en  la 
documentació gràfica que l’integra. 

Article 2. Contingut  

Aquesta Modificació puntual del POUM està integrada pels següents documents: 

‐ MEMÒRIA 

Memòria informativa 

Memòria justificativa 

‐ NORMATIVA URBANÍSTICA 

Disposicions generals 

Disposicions particulars 

‐ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Sèrie d’informació 

Sèrie d’Ordenació 

Article 3. Compliment del POUM  

Aquestes  normes  s’han  d’entendre  com  a  compleció  de  les  contingudes  en  el  Pla 
d’ordenació urbanística municipal, que seran d’aplicació universal i obligatòria, malgrat la no 
reproducció de l’articulat de referència en el present document. 

Article 4. Vigència i aplicació de la modificació  

Aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal serà executiva un cop 
publicada  la  seva  aprovació  definitiva,  les  determinacions  de  la  qual  seran  aleshores 
d’aplicació directa i immediata. 

 

DISPOSICIONS PARTICULARS 

Article 5. Modificació de la fitxa del PN12 

El paratge natural PN12 “Plans de Cal Menut” queda regulat per la següent fitxa d’ordenació: 
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Nom de l’espai   Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut 

Codi de l’espai  PN 12 

SUPERFÍCIE   13,65 Ha 

PROTECCIÓ POUM  PARATGE NATURAL 

 

Característiques i justificació: 
Es tracta d’unes petites planes amb conreus del fons de la vall de la riera de Maiols i una 
roureda a la solana, sota la Casa Nova del Roure. 
 
Hàbitats d’interès comunitari (HIC): Prats de dall, vegetació de ribera i herbassars.  
Roureda de roure martinenc. 
 
Diagnosi de l’estat actual: 
Planes agrícoles i roureda destinades a la pastura de bestiar boví i caprí, principalment. 
 
Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai: 
Manteniment del caràcter agrícola, ramader i forestal de la zona.  
Intervenció de millora paisatgística. 
Mesures correctores per restaurar les parts que hagin estat malmeses per recuperar  
els valors originals pels quals varen ser catalogats. 
 
 
Article 6. Regulació dels espais exclosos del PN 12 

No  s’altera  la  classificació  ni  la  qualificació  dels  espais  que  s’exclouen  del  PN12,  els  quals 
continuen regulats per les condicions que estableix el POUM. 

S’aplicaran mesures correctores en els espais que hagin estat malmesos per millorar els seus 
valors  ambientals  i  paisatgístics,  també  en  els  espais  que  queden  exclosos  del  Catàleg  de 
Béns Protegits. 

 

 

 

Ripoll, a 4 de novembre de 2021 

 

 

 

Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Ripoll 

Ferriol Hereu Fina 

Arquitecte col∙legiat 28330/4 
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I. Antecedents 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2021 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord que es transcriu literalment i de forma íntegra a continuació: 
 
«..» 
6.1.1. Aprovar inicialment la modificació puntual número 31 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Ripoll, referent al Paratge Natural número 12, anomenat “Plans de la Casa Nova del Roure i de 
Cal Menut”. 
 
6.1.2. Sotmetre la proposta esmentada a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris 
de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació, al 
tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Ripoll, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui 
examinar la i presentar durant el termini esmentat, totes les alꞏlegacions o observacions que consideri 
oportunes. 
 
6.1.3. De conformitat amb el que disposa l'article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, suspendre la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també 
suspendre l'atorgament de llicències de parcelꞏlació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instalꞏlació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial; en els àmbits afectats per 
aquesta modificació puntual, pel termini d'un any o fins l'efectivitat del nou planejament d'aquesta 
modificació. 
 
6.1.4. Simultàniament al tràmit d'informació pública, solꞏlicitar un informe als organismes afectats per 
raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una 
disposició n'autoritzi un de més llarg. 
 
6.1.5. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'Alcalde president, ilꞏlustríssim senyor 
Jordi Munell i Garcia, a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords 
anteriorment esmentats. 
«..» 
 
En relació a la publicació es fa constar de forma expressa que s’ha procedit a publicar en les dates i 
mitjans següents, l’anunci corresponent en aplicació d’allò previst en la normativa urbanística. 
 
Mitja de comunicació       Data 
Butlletí Oficial de la Província      11 d’agost de 2021 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    10 d’agost de 2021 
Diari de Girona        4 d’agost de 2021 
 
Per tal de donar compliment a la normativa urbanística també es va publicar en el tauler d’anuncis de 
la Corporació i a la pàgina web municipal (www.ripoll.cat). 
 
Sotmès l’expedient a informació pública, consta que en temps i en forma, s’han presentat les 
següents alꞏlegacions: 
 
ALꞏLEGACIÓ PRIMERA 
Data de registre: 9 de setembre de 2021 
Número de registre d’entrada: E/RG/8731/2021 
Interessat/alꞏlegant: Sr. Jordi Hostench Diaz, actuant en representació del Casal Popular La Metxa 
 
ALꞏLEGACIÓ SEGONA 
Data de registre: 10 de setembre de 2021 
Número de registre d’entrada: E/RG/8754/2021 
Interessat/alꞏlegant: Sr. Adrià Aniol Compte Ferrer, en representació de l’Associació de Naturalistes 
de Girona 
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III. Resolució de les alꞏlegacions presentades  
Tal com s’ha mencionat anteriorment en els antecedents del present informe, s’han presentat les 
següents alꞏlegacions: 
 

- En data 9 de setembre de 2021 el senyor Jordi Hostench Diaz, actuant en representació del 
Casal Popular La Metxa presenta escrit d’alꞏlegacions contra l’aprovació inicial de la 
modificació puntual número 31 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, relativa al 
PN12.  

- En data 10 de setembre de 2021 el senyor Adrià Aniol Compte Ferrer, en representació de 
l’Associació de Naturalistes de Girona presenta escrit d’alꞏlegacions contra l’aprovació inicial 
de la modificació puntual número 31 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, 
relativa al PN12.  

 
Els recurrents s’oposen a l’aprovació inicial de la modificació puntual número 31 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Ripoll, relativa al PN12, i solꞏliciten, en síntesi, l’admissió de l’escrit i la 
documentació adjunta, la suspensió cautelar de qualsevol actuació referent al present procediment, ja 
sigui administrativa o d’obra, i posteriorment, la declaració de nulꞏlitat de la modificació puntual 
número 31 del POUM i conseqüent arxiu. 
 
Vist que ambdós escrits d’alꞏlegacions interposats exposen literalment els mateixos arguments,  a 
continuació es procedeix a resoldre les alꞏlegacions de forma simultània. 
 
Els recurrents s’oposen a la modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll sobre la base, en 
síntesi, dels següents raonaments:  
 
BLOC I. ALꞏLEGACIONS RESPECTE ELS INCOMPLIMENTS PROCESSALS EN L’ÀMBIT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
 
Primera. Manca de justificació de la necessitat de modificar el POUM 
Els recurrents exposen que la memòria de la modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll no 
justifica suficientment ni adequadament la necessitat de modificar el POUM. 
 
En aquest sentit, convé posar en relleu que l’objectiu de la modificació s’especifica bastament en la 
memòria del document, en concret, en l’apartat 1.2 “Objecte de la Modificació” i en el 2.2 “Justificació 
de l’oportunitat i conveniència de la Modificació”. A continuació es transcriu literalment el contingut 
dels citats apartats: 
 

1.2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
La present Modificació del POUM de Ripoll es redacta amb la finalitat de revisar la catalogació de 
l’element PN12 (Paratge Natural dels Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut). 
 
2.2. JUSTIFICACIÓ DE L’OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
L‘objectiu principal de la present Modificació és ajustar la delimitació del Paratge natural número 
12 per donar coherència als objectius del propi Catàleg de Béns naturals: protegir els espais amb 
valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva delimitació per incloure nous espais amb valors 
a protegir, excloure els espais que no tenen uns valors específics, on es podria dur a terme altres 
activitats d’interès públic, i restaurar els espais de valor que han estat malmesos. 
 

Donat que la modificació proposada consisteix únicament en un ajust del límit del PN12, la mateixa no 
afecta a la coherència entre previsions i ordenació, no altera la classificació ni qualificació dels sòls ni 
tampoc incideix en les previsions generals i la viabilitat del POUM. Per tant, no requereix una revisió 
global del mateix, sinó que la figura urbanística que correspon per definir la proposta és una 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
En conseqüència, procedeix DESESTIMAR l’alꞏlegació plantejada. 
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Segona. Adopció de criteris d’ordenació del territori no ajustats a dret 
En aquesta segona alꞏlegació els recurrents manifesten que la modificació puntual del PN12 implica 
un canvi de model de gestió del territori i, per tant, hauria de ser objecte d’una revisió del POUM 
actual enlloc d’una modificació puntual.  
 
La memòria de la modificació puntual número 31 del POUM admet que s’han detectat indefinicions i 
errors en el Catàleg de Béns Naturals que hauran de ser objecte d’una revisió global futura, si bé en 
aquest cas concret només es pretén corregir puntualment la delimitació d’un element concret de 
manera que reiterem en què la figura adient en aquest supòsit és la modificació puntual del POUM. 
 
No es tracta en cap cas d’adoptar nous criteris respecte l’estructura general i orgànica del territori ni 
d’escollir un model territorial diferent. Tampoc apareixen circumstàncies sobrevingudes de caràcter 
demogràfic o econòmic que incideixin substancialment sobre l’ordenació ni tampoc per l’esgotament 
de la capacitat del Pla. Doncs aquests últims serien supòsits en els quals es justificaria la revisió del 
POUM o la redacció d’un nou POUM.  
 
Conseqüentment, procedeix DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Tercera. Manca del preceptiu informe de sostenibilitat econòmica 
La tercera alꞏlegació indica la necessitat d’incorporar un informe de sostenibilitat econòmica que 
avaluï l’impacte que les possibles actuacions urbanístiques futures puguin generar a les finances 
municipals. 
 
En aquest sentit, l’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, en el seu apartat 3 lletra d), regula la documentació que ha d’integrar la 
memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal, entre d’altres, l’informe de sostenibilitat 
econòmica, el qual ha contenir la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos 
productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris.  
 
La modificació puntual objecte d’estudi no implica cap cost ni ingrés al municipi de Ripoll per a 
executar-la, doncs es tracta únicament d’un ajust de la delimitació del PN12 -ampliant una zona i 
reduint-ne una altra-, el document ja conté un apartat, en concret, el punt 2.10 “Avaluació econòmica i 
financera” el qual indica que «no és preceptiva la redacció d’una avaluació econòmica ni es preveu 
que tingui cap conseqüència sobre les finances públiques, ja que no representa cap càrrega 
d’inversió per les finances municipals». 
 
No obstant això, a efectes clarificadors, es proposa tractar en capítols separats l’informe de 
sostenibilitat econòmica i l’estudi d’avaluació econòmica i financera. En conseqüència, procedeix 
ESTIMAR PARCIALMENT aquesta consideració, i incloure un capítol específic per l’informe de 
sostenibilitat econòmica, independent del capítol d’Agenda i Avaluació Econòmica que justifiqui la 
seva no incidència a les finances públiques. En aquest sentit, s’adjunta la memòria de la modificació 
puntual número 31 del POUM de Ripoll incorporant la citada esmena. 
 
Quarta. Manca del preceptiu estudi d’avaluació econòmica i financera 
En aquesta alꞏlegació, els recurrents manifesten que de conformitat amb l’article 76.3 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, l’avaluació econòmica i financera 
del pla d’ordenació urbanística municipal conté l’estimació del cost econòmic de les actuacions 
previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució 
del pla, les previsions de finançament públic i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions 
derivades de l’execució del pla. En aquest sentit, consideren preceptiu l’Estudi d’Avaluació Econòmica 
i Financera. 
 
L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, en el seu apartat 3 lletra e) estableix la documentació que ha d’integrar la memòria dels 
plans d’ordenació urbanística municipal, entre d’altres, l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de 
les actuacions a desenvolupar.  
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De la mateixa manera que s’ha exposat en l’anterior alꞏlegació, la modificació puntual objecte d’estudi 
no implica cap actuació per executar-la donat que es tracta únicament d’un ajust de la delimitació del 
PN12, i el document de la memòria ja conté un apartat, en concret, el punt 2.10 “Avaluació econòmica 
i financera” el qual indica que «no és preceptiva la redacció d’una avaluació econòmica ni es preveu 
que tingui cap conseqüència sobre les finances públiques, ja que no representa cap càrrega 
d’inversió per les finances municipals». 
 
Si bé a efectes clarificadors, i en el mateix sentit que en l’alꞏlegació anterior, es proposa tractar en 
capítols separats l’informe de sostenibilitat econòmica i l’estudi d’avaluació econòmica i financera. 
 
Qualsevol actuació posterior que es porti a terme en aquest indret o en qualsevol altre àmbit de sòl no 
urbanitzable, haurà de sotmetre’s al corresponent planejament derivat o projecte d’actuació específica, 
i incorporar el corresponent Estudi d’Avaluació Econòmica i Financera de les actuacions especifiques 
que comporti.  
 
En conclusió, procedeix ESTIMAR PARCIALMENT aquesta consideració, als efectes d’incorporar un 
capítol específic per l’Estudi d’Avaluació Econòmica i Financera, independent del capítol de l’Informe 
de Sostenibilitat Econòmica, mitjançant el qual justifiqui que l’execució de les actuacions derivades de 
la present modificació -ajust al límit del PN12- no té incidència econòmica. En aquest sentit, s’adjunta 
la memòria de la modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll incorporant la citada esmena. 
 
Cinquena. Manca de la preceptiva Agenda i Pla d’Etapes 
Els recurrents alꞏleguen la manca preceptiva d’una agenda que compleixi la finalitat establerta en 
l’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, atès que no hi ha unes previsions temporals d’execució de les determinacions del 
POUM. 
 
La memòria de la modificació puntual número 31 conté un capítol, en concret, el 2.11 “Agenda”, 
mitjançant el qual s’especifica que la modificació proposada no afecta l’Agenda establerta en la 
formulació del POUM i entrarà en vigor en el moment en què sigui ferma la seva aprovació definitiva.  
 
La modificació de la delimitació del PN12 no requereix cap actuació posterior, ja que únicament es 
tracta d’un tràmit administratiu d’alteració del límit, el qual seria vigent en el moment de l’aprovació 
definitiva del mateix document. En conseqüència, l’existència d’aquest capítol 2.11 “Agenda” dona 
compliment al contingut preceptiu indicat en l’article 59.1 lletra e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, malgrat no es pugui establir un Pla 
d’etapes perquè no requereix de cap actuació específica per implementar-se. 
 
Per tant, correspon DESESTIMAR la cinquena alꞏlegació. 
 
Sisena. Manca de participació ciutadana 
En aquest alꞏlegació, els recurrents manifesten que la modificació puntual del POUM no ha vingut 
precedida de cap mesura que permeti garantir l’efectivitat dels drets de publicitat i participació de la 
ciutadania. 
 
És evident que els recurrents obvien el contingut de l’article 105.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, doncs el citat precepte estableix que 
l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació o 
revisió del pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
Tanmateix, convé posar en relleu que s’ha garantit, en tot moment, el dret a la iniciativa, informació i 
participació ciutadana sotmetent l’expedient a informació pública. Doncs tal com s’ha acreditat, s’ha 
procedit a publicar en les dates i mitjans següents de conformitat amb la normativa urbanística: 
 
Mitja de comunicació       Data 
Butlletí Oficial de la Província      11 d’agost de 2021 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    10 d’agost de 2021 
Diari de Girona        4 d’agost de 2021 
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Així mateix, es va publicar en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal 
(www.ripoll.cat). 
 
En conseqüència, l’expedient ha estat sotmès a informació pública entre el dia 12 d’agost de 2021 i el 
13 de setembre de 2021, període durant el qual l’expedient va romandre disponible per a la seva 
consulta de manera presencial i telemàtica i es van poder presentar totes les alꞏlegacions, documents, 
observacions i/o justificacions que es consideressin oportunes. Prova d’això, és la presentació de les 
alꞏlegacions presentades per part dels recurrents. 
 
BLOC II. ALꞏLEGACIONS EN RELACIÓ A DANY AMBIENTAL I PROTECCIÓ DEL TERRITORI I 
ELS SEUS ECOSISTEMES 
  
Setena. Finalitzar la tramitació de la modificació puntual número 20 del POUM de Ripoll, la qual 
fou aprovada inicialment amb caràcter previ a la modificació número 31 del POUM de Ripoll i 
no contradir la Revisió del Catàleg de Béns Naturals 
Els recurrents manifesten que la modificació puntual número 31 del POUM hauria de quedar 
anulꞏlada fins que es finalitzin els tràmits de la modificació puntual número 20 del POUM, la qual fou 
aprovada inicialment i, segons exposen, la mateixa incorpora la revisió del Catàleg de Béns Naturals 
on s’inclou el PN12. Tanmateix, s’indica que qualsevol modificació dels paratges naturals no pot dur-
se a terme donat que contradiu i s’oposa al citat Catàleg. 
 
La modificació puntual número 20 del POUM de Ripoll, la qual fou aprovada inicialment pel Ple 
municipal en sessió ordinària de 28 de novembre de 2017, tenia com a finalitat principal admetre l’ús 
de càmping ecològic en diversos àmbits del terme municipal, motiu pel qual revisava els indrets idonis 
pel seu emplaçament i proposava modificar l’actual normativa per facilitar-ne la seva implantació. En 
el tràmit d’exposició al públic es van presentar un seguit d’alꞏlegacions que van portar a replantejar-se 
alguns aspectes de base del document que implicaven la seva formulació i iniciar de nou la tramitació. 
L’objecte de la modificació puntual número 20 del POUM va perdre el sentit amb l’entrada en vigor del 
Pla director urbanístic de les activitats de càmping a Catalunya, el qual fou aprovat definitivament en 
data 10 de juny de 2021. 
 
Alhora es va detectar que, tot i la revisió exhaustiva de la totalitat del Catàleg de Bens Naturals, la 
citada modificació no recollia alguns aspectes que caldrà valorar en el marc d’una revisió del POUM. 
L’objectiu de la modificació puntual número 31 és més concret, en altres paraules, l’objectiu de la 
mateixa és resoldre una indefinició puntual d’un element concret que la modificació puntual número 
20 no contemplava, de manera que les dues modificacions són totalment independents.  
 
Tanmateix, donat que l’objectiu de la modificació puntual número 31 és justament modificar els límits 
d’un paratge natural inclòs en el Catàleg de Béns Naturals actual, la part que se n’exclogui no 
quedarà subjecta a les condicions aplicables en aquest tipus de béns.  
 
Per tot això, escau DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Vuitena. Donar compliment a la modificació puntual número 20 del POUM de Ripoll aprovada 
inicialment en relació a les edificacions i usos admesos en el Paratge Natural número 12 
En aquesta alꞏlegació, els recurrents manifesten la manca de compliment de les directrius 
específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai del PN12 que estableix la modificació puntual 
número 20. 
 
Tal com s’ha mencionat anteriorment, la modificació puntual número 20 no ha estat aprovada 
definitivament, doncs únicament va ser aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió ordinària de 
28 de novembre de 2017. En conseqüència, no són d’aplicació les prescripcions que s’hi recullen.  
 
La modificació puntual número 31 del POUM no determina nous usos ni tan sols modifica les 
prescripcions normatives de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, sinó que únicament 
modifica lleugerament els límits del PN12. Per tant, no regula les possibles edificacions futures ni 
usos admesos, doncs aquests hauran de ser objecte d’actuacions específiques concretes o del 
planejament derivat que correspongui.  
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En aquest sentit, convé posar en relleu que res impedeix a l’Ajuntament de disposar de diferents 
projectes, els quals en data d’avui no consten materialitzats. 

 
Per tot l’anterior, correspon DESESTIMAR l’alꞏlegació aquí objecte d’estudi. 
 
Novena. Mantenir el Paratge Natural número 12 com a “Entorn de protecció per l’interès 
agrícola i paisatgístic”, d’acord amb la proposta de la modificació puntual número 20 del 
POUM de Ripoll 
Els recurrents exposen la necessitat de mantenir el PN12 com a “Entorn de protecció per l’interès 
agrícola i paisatgístic” de conformitat amb la modificació puntual número 20 del POUM. 
 
Novament els recurrents es basen en la modificació puntual número 20 del POUM, si bé, tal com s’ha 
indicat en les alꞏlegacions precedents, la citada modificació no és vigent, doncs no ha estat aprovada 
definitivament per l’òrgan competent. En tot cas, la modificació puntual número 31 del POUM que ara 
es tramita, justifica la conveniència de la nova delimitació en base a un treball de camp més recent 
d’acord amb la realitat existent.  
 
La fitxa vigent del Catàleg de Béns Naturals no indica, com manifesten els recurrents, que el PN12 es 
tracti d’un “Entorn de protecció per l’interès agrícola i paisatgístic”, ans al contrari, la citada fitxa 
estableix que es tracta d’una zona amb “abandonament de l’activitat agrícola” i determina com a 
directrius especifiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai el “manteniment del caràcter agrícola i 
ramader de la zona i una intervenció de millora paisatgística”, reconeixent la pèrdua d’aquest interès 
paisatgístic.  
 
Justament el manteniment del caràcter agrícola i ramader, no és incompatible amb l’exclusió del 
PN12, és el caràcter intrínsec de la qualificació urbanística d’aquest sòl rústic que no es modifica 
(Espai de conreu i pastura). 
 
Vist tot l’anterior, correspon DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Desena. Mantenir els objectius indicats en el Document Ambiental Estratègic de la modificació 
puntual número 20 del POUM de Ripoll en la nova modificació puntual número 31 
Els recurrents indiquen que, entre els objectius resumits en el Document Ambiental Estratègic que 
acompanya la modificació puntual número 20, no aprovada definitivament ni executiva, consta 
ampliar-ne l’abast per incloure-hi nous espais i elements d’interès i flexibilitzar la normativa en relació 
a noves construccions i activitats. 
 
No és objecte de la modificació puntual número 31 modificar la normativa vigent del Catàleg de Béns 
Naturals ni tampoc regular la construcció de noves edificacions o activitats en els mateixos. Tampoc 
es pretén donar continuïtat a la modificació puntual número 20 del POUM, tal i com s’ha deixat 
constància en les precedents alꞏlegacions, ni té sentit comparar la normativa amb aquest instrument 
no vigent.  
 
En conclusió, procedeix DESESTIMAR aquesta alꞏlegació. 
 
Onzena. Mantenir les mesures preventives i correctores que es proposen en les noves 
construccions establertes en el Document Ambiental Estratègic 
Els recurrents manifesten que la modificació puntual número 31 incompleix les mesures preventives i 
correctores que el Document Ambiental Estratègic de la modificació número 20 proposa per la les 
noves construccions.  
 
Novament, tal com s’ha reiterat en els precedents apartats, la modificació puntual número 20 no és 
vigent ni és objecte de la modificació puntual número 31 donar-li continuïtat. Aquesta última no preveu 
cap construcció en l’àmbit de la modificació ni tampoc pretén regular les condicions de futures 
construccions que s’hi vulguin implantar, les quals, en qualsevol cas, hauran de ser objecte de 
projectes d’actuació específics o de les figures de plantejament derivat que correspongui. 
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En aquest sentit, convé mencionar novament que res impedeix a l’Ajuntament de disposar de 
diferents projectes, els quals en data d’avui no consten materialitzats. 
 
Conseqüentment, correspon DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Dotzena. Anulꞏlar la modificació puntual del POUM en tràmit per mentir o no indicar el 
promotor del present document  
En aquesta alꞏlegació, els recurrents erròniament manifesten que la memòria de la modificació 
puntual número 31 no indica correctament el promotor de la present modificació.  
 
De conformitat amb el capítol 2.2 relatiu a la “Justificació de l’oportunitat i conveniència de la 
Modificació” de la memòria, la figura urbanística adient per a modificar un element inclòs en el 
Catàleg de Béns municipal és una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i 
atès el que disposa l’article 76.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, correspon als ajuntaments formular els plans 
d’ordenació urbanística municipal i les seves modificacions.  
 
Tot això, sens perjudici que en l’àmbit subjecte a modificació -igual que en qualsevol altre àmbit de sòl 
no urbanitzable del municipi- s’hi puguin dur a terme amb posterioritat actuacions especifiques 
d’interès públic promogudes per agents privats i que hauran de ser subjectes al procediment i 
regulació que estableix el POUM i la normativa vigents. 
 
Per tant, procedeix DESESTIMAR aquesta alꞏlegació. 
 
Tretzena. Incompliment de la modificació puntual número 31 del POUM en relació als factors 
favorables per a l’autorització d’edificacions, instalꞏlacions i infraestructures admesos en 
l’article 2.5 del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
Segons manifesten els recurrents, la modificació puntual número 31 incompleix els objectius 
mencionats en l’article 2.5 del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, es cita literalment a 
continuació: 
 
Article 2.5 
Edificacions, instalꞏlacions i infraestructures en els espais oberts 
1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instalꞏlacions 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. 
 
[...] 
 
El citat precepte correspon a una transcripció de la normativa del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines, el qual s’inclou en el capítol 2.3 “Planejament territorial” de la memòria de la 
modificació puntual número 31 del POUM.  
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines és una figura de rang superior vigent, i en 
conseqüència, cal donar-li compliment.  
 
En qualsevol cas, el concepte jurídic d’interès públic mencionat en l’article 2.5 Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines fa referència a l’article 47.4 Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
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Article 47. Règim d’ús del sòl urbanitzable 
[...] 
 
4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o 
els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són 
d’interès públic:  
 
a) Les activitats colꞏlectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es 
desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instalꞏlacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què 
es tracti.  
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.  
c) Les infraestructures d’accessibilitat.  
d) Les instalꞏlacions 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 instalꞏlacions ambientals d’interès públic. 
 
[...] 
 
La present modificació puntual número 31 del POUM no defineix noves edificacions ni tampoc té com 
a objecte la modificació de la normativa del POUM ni del Catàleg de Béns ni la regulació de les 
edificacions, instalꞏlacions o infraestructures. Qualsevol actuació que es prevegi amb posterioritat a la 
modificació objecte d’estudi, haurà de ser objecte d’un projecte d’actuació específica o la figura de 
planejament derivat que correspongui. En tot cas, res impedeix a l’Ajuntament de disposar de 
diferents projectes, els quals en data d’avui no consten materialitzats. 
 
En conseqüència, correspon DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Catorzena. Incompliment de la modificació puntual número 31 del POUM en relació al 
contingut dels articles 359 i 360 del POUM de Ripoll 
Segons exposen els recurrents, les futures construccions, activitats i equipaments que s’emplacin en 
l’àmbit de la modificació puntual número 31 del POUM incompliran el que estableixen els articles 359 i 
360 del POUM del municipi de Ripoll, relatius als Espais de Bosc i Muntanya. 
 
El capítol 2.4 de la modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll analitza el planejament 
municipal vigent al municipi i transcriu els articles de les claus urbanístiques que són d’aplicació al 
PN12 a títol informatiu. No és objecte del present document, la modificació de les Normes 
Urbanístiques vigents ni tampoc la regulació de possibles edificacions ni activitats. 
 
La citada normativa de referència és vigent i qualsevol edificació o activitat que s’hi vulgui implantar 
haurà de donar-li compliment, sens perjudici de que hagi de ser objecte d’un projecte d’actuació 
específica o que impliqui la tramitació d’una figura de planejament derivat específica amb caràcter 
previ. Tanmateix, s’haurà de garantir el seu interès públic d’acord amb el que estableix l’article 47.4 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
Atès tot l’esmentat anteriorment, correspon DESESTIMAR la present alꞏlegació.  
 
 
Quinzena. No atorgament de la protecció específica que correspon a un Paratge Natural 
Erròniament els recurrents alꞏleguen que, de conformitat amb la descripció de Paratge Natural inclosa 
en el Catàleg de Béns Naturals del POUM vigent, la modificació puntual número 31 del POUM 
incompleix la protecció especifica en els àmbits que exclou de la catalogació. 
 
Precisament l’objectiu principal de la modificació puntual número 31 és ajustar i ampliar la delimitació 
del PN12 als àmbits que efectivament cal preservar com a Paratges Naturals pels seus valors 
ecològics i mediambientals, així com excloure els que no tenen o no han tingut mai aquests valors. 
Aquests darrers justament s’exclouen donat que es considera que no tenen uns valors específics que  
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els diferenciï de la resta de sòl no urbanitzable veí que justifiquin la seva catalogació i, per tant, un 
cop sigui vigent la modificació, no quedaran subjectes a les condicions dels Paratges Naturals.  
 
En conseqüència, procedeix DESESTIMAR l’alꞏlegació aquí objecte d’estudi.  
 
Setzena. Incompliment de l’article 19 del Catàleg de béns d’interès natural relatiu a la protecció 
dels béns d’interès natural 
Els recurrents manifesten que la modificació puntual número 31 del POUM incompleix l’article 19 del 
Catàleg de béns d’interès natural, el qual estableix el següent: 
 
Article 19. Protecció dels béns d’interès Natural 
[...] 
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. 
 
Tal com s’ha citat reiteradament en els precedents apartats, la modificació puntual número 31 no 
comporta la construcció d’elements edificats ni la transformació del sòl, sinó únicament la modificació 
de la delimitació del Paratge Natural número 12. Per tant, la modificació que es tramita no implica cap 
modificació de les condicions geològiques o geomorfològiques ni dels ecosistemes o vegetals. 
 
Qualsevol actuació posterior que es pretengui desenvolupar dins del PN12 haurà de justificar el 
compliment de la normativa vigent en aquest sentit; les parts que restin excloses del Paratge Natural 
quedaran exemptes del compliment d’aquest article.  
 
En conclusió, correspon DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Dissetena. Incompliment de l’article 20 del Catàleg de béns d’interès natural relatiu als usos 
dels Paratges Naturals 
Els recurrents exposen que la modificació puntual en tràmit implica noves edificacions i construccions, 
les quals entren en contradicció amb aquest article que prohibeix les edificacions dins dels àmbits 
qualificats de Paratge Natural. 
 
El citat precepte estableix el següent: 
 
Article 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, 9 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. 
 
Novament, tal com s’ha mencionat en apartats precedents, la modificació puntual número 31 del 
POUM no comporta la construcció de nous elements o implantació de noves activitats, com tampoc 
es pretén modificar la normativa vigent en relació als Paratges Naturals. 
 
Qualsevol actuació posterior que es pretengui desenvolupar dins del PN12 haurà de justificar el 
compliment de la normativa vigent, i les parts que en quedin excloses quedaran exemptes del 
compliment de les condicions que regulen els Paratges Naturals. 
 
Conseqüentment, procedeix DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Divuitena. Incompliment de l’article 21 del Catàleg de béns d’interès natural relatiu a les 
condicions particulars dels paratges naturals 
En aquesta alꞏlegació, es manifesta per part dels recurrents que la modificació puntual número 31 del 
POUM comportarà accions directes i indirectes negatives pel PN12, les quals impediran donar 
compliment a l’esmentat article 21. 
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El citat precepte disposa el següent: 
 
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. 
 
Tal com s’ha indicat en les consideracions anteriors, l’objectiu de la present modificació puntual en 
tràmit únicament modifica el límit del PN12 i no implica la implantació de cap activitat ni construcció. 
 
S’insisteix en precisar que qualsevol actuació posterior que es pretengui desenvolupar dins del PN12 
haurà de justificar el compliment de la normativa vigent, i les parts que en quedin excloses quedaran 
exemptes del compliment de les condicions que regulen els Paratges Naturals. 
 
En conclusió, correspon DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Dinovena. Necessitat d’un Estudi Ambiental Estratègic del PN12 
Es considera necessari incloure un Estudi Ambiental Estratègic del PN12 on es descrigui en detall la 
zona en qüestió, no només l’estat actual d’aquest sinó el potencial de recuperació paisatgístic, 
ambiental, de biodiversitat i ecològic i les actuacions que serien necessàries per aquesta finalitat 
última. 
 
Tal com consta en l’expedient administratiu, en data 10 de juny de 2021 es va realitzar una consulta 
prèvia a la tramitació de la modificació puntual número 31 del POUM a l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Cultural de la 
Generalitat de Catalunya en relació a la necessitat de sotmetre la citada modificació al procediment 
d’avaluació ambiental. En data 18 de juny de 2021 es resol la citada consulta en el sentit literal 
següent:  
 
—1 Determinar que la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en relació al paratge 
natural 12, al terme municipal de Ripoll, no té efectes significatius sobre el medi ambient i, per tant, no 
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada.  
 
—2 Si durant la tramitació de la Modificació s’introdueixen noves determinacions diferents de les 
valorades en la present resolució, caldrà consultar sobre la seva possible incidència ambiental de 
forma prèvia a la seva aprovació definitiva 
 
—3 Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll. 
 
En conseqüència, de conformitat amb la citada resolució és inequívoc que la modificació puntual 
número 31 no té efectes significatius sobre el medi ambient, doncs la delimitació de l’espai PN12 no 
comportarà efectes apreciables sobre els valors reconeguts del medi ambient, i per tant, no ha de 
sotmetre’s a avaluació ambiental. 
 
Per tot l’anterior, procedeix DESESTIMAR la citada alꞏlegació. 
 
Vintena. Solꞏlicitud per tal que l’Ajuntament iniciï les actuacions pertinents en relació a la 
massa forestal i la gestió d’aquesta i actuacions per recuperar l’ús agrícola i/o ramader de la 
zona 
Segons indiquen els recurrents, la modificació puntual número 31 del POUM exposa que la zona del 
PN12 havia estat explotació agrícola en el passat i el seu abandonament ha provocat una proliferació  
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de zones boscoses. En aquest sentit, solꞏliciten a l’Ajuntament per tal que emprengui les actuacions 
pertinents per a la gestió de la massa forestal i per recuperar l’ús agrícola i ramader de la zona del PN. 
 
L’ajust de la delimitació del PN12, la qual no varia la qualificació urbanística del sòl no urbanitzable, 
no invalida la possibilitat de continuar-lo destinant a un ús agrícola i/o ramader o forestal, segons la 
zona i preexistències. 
 
La gestió forestal i el foment d’activitats de l’ordre que siguin, no són assumptes estrictament 
urbanístics ni són objecte de la present modificació puntual, de la mateixa manera que l’execuctivitat 
de la citada modificació no impediria que es poguessin dur a terme.  
 
Convé posar en relleu que la implantació d’explotacions ramaderes extensives, les quals reclamen els 
recurrents, no té un efecte innocu sobre el medi ambient. Com és ben conegut, aquest tipus 
d’explotacions podrien generar un impacte visual, paisatgístic i ambiental molt superior a l’actual 
paralꞏlelament amb la construcció de grans edificacions i la generació de residus que comportaria.  
 
En qualsevol cas, el destí i l’ús de les propietats en sòl no urbanitzable és un dret i potestat 
discrecional dels seus propietaris de conformitat amb l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
En conseqüència, procedeix DESESTIMAR l’alꞏlegació vintena.  
 
Vint-i-unena. Necessitat de sotmetre el document de la modificació puntual número 31 del 
POUM a un procediment d’avaluació ambiental 
En aquest sentit, ens remetem el que s’ha disposat en l’alꞏlegació dinovena, doncs l’informe emès per 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Cultural de la Generalitat de Catalunya disposa inequívocament la innecessarietat de de 
sotmetre la citada modificació a avaluació ambiental.  
 
Per tant, correspon DESESTIMAR aquesta alꞏlegació. 
 
Vint-i-dosena. Necessitat de redactar un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
Els recurrents alꞏleguen la necessitat de redactar un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada atès 
que la zona exclosa del PN tindrà una nova classificació com a urbanitzable, amb nous usos i 
activitats.  
 
De conformitat amb l’article 3.1 lletra b) del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, estableix que els Estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada s’han d’incloure, com a document independent, en el planejament urbanístic general i llurs 
revisions o modificacions que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. Atès que la 
modificació puntual número 31 no classifica cap tipus de sòl ni es compleixen cap dels altres supòsits 
regulats en l’article 3 “Àmbit d’aplicació” del mencionat cos legal, no és necessària la realització d’un 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  
 
El capítol 2.8 de la memòria d ela modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll justifica 
inequívocament aquesta innecessarietat. Conseqüentment, procedeix DESESTIMAR la present 
consideració. 
 
Vint-i-tresena. Valoració positiva de l’ampliació del PN12 i és solꞏlicita la no exclusió de cap 
part de l’esmentat paratge natural en la mateixa línia de l’exposat en l’alꞏlegació vintena 
En aquest sentit, convé fer esment que la part de sòl que es proposa excloure del PN12 continuarà 
tenint la mateixa qualificació de “Espai de conreu i pastura” perfectament compatible amb l’ús agrícola 
i ramader que es reclama, amb totes les limitacions i proteccions que ja ofereix el Text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació al sòl no urbanitzable. 
 
Qualsevol actuació que posteriorment s’hi vulgui desenvolupar haurà de garantir el principi de 
desenvolupament urbanístic sostenible regulat per l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com els valors i limitacions que estableixen 
els articles 32 i 47 del citat cos legal. 
 
Per tot això, procedeix DESESTIMAR l’alꞏlegació vint-i-tresena. 
 
Vint-i-quatrena. Impacte negatiu al sòl, subsol, aire, aigües, biodiversitat i altres elements 
ambientals arrel de la construcció d’un Bike Resort en una part del PN12, i incompliment del 
concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 
És inqüestionable que l’objectiu de la citada modificació, tal com s’ha explicitat reiteradament, no és la 
implantació d’un Bike Resort en el PN12, sinó ajustar els límits del PN12 d’acord amb la realitat física 
i els valors preexistents.  
 
Qualsevol implantació de noves construccions i activitats d’interès públic en el sòl no urbanitzable 
haurà de ser objecte d’un projecte d’actuació especifica o la figura de planejament derivat que 
pertoqui, si bé res impedeix a l’Ajuntament de disposar de diferents projectes, els quals en data d’avui 
no consten materialitzats. 
 
Per tant, correspon DESESTIMAR la present alꞏlegació. 
 
Atès tot l’exposat anteriorment, procedeix estimar parcialment les alꞏlegacions tercera i quarta 
per mancances formals o de contingut, doncs en aquest sentit es resol la deficiència aportant 
novament la memòria. Pel que fa a la resta de les alꞏlegacions procedeix la seva desestimació, 
pels motius que s’han posat de manifest amb anterioritat. 
 



 

Plaça de Pompeu Fabra, 1 
17002 Girona 
Tel. 872 97 50 00 
otaa.girona.tes@gencat.cat 

Ajuntament de Ripoll 
 
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en relació al paratge natural 12 
 
OTAAGI20210161 
 
 
 
 
 
 
En relació amb el pla a dalt indicat, i amb la vostra sol·licitud d’informe rebuda el 20 de 
setembre de 2021, us recordem que el proppassat 22 de juny us vam notificar la resolució de 
manca d’efectes sobre el medi ambient emesa d’acord amb la vostra sol·licitud rebuda el 10 de 
juny. 
 
L’esmentada resolució es fonamenta en l’apartat 6.e) de la disposició addicional vuitena de la 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica  
 
La documentació adjunta a la vostra nova sol·licitud d’emissió de l’informe previst a l’article 
85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme és sensiblement coincident amb la presentada en la 
fase preliminar de l’elaboració del pla.  
 
Per tant, remetem a les consideracions ambientals contingudes a la resolució notificada el 22 
de juny de 2021. 
 
 
 
Jacobo Ruiz Pedreira 
Responsable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
 
Signat electrònicament  
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AJUNTAMENT DE RIPOLL  
 

Exp. 268/21          RIPOLL (Ripollès) 
Data d’entrada: 30/07/21. Doc. completada 20/09/21. 0972/35891/2021 TEU 
Element: Modificació POUM 
Antecedents: Exp. 373/06- POUM, 24/01/07 
Protecció: Art. 2.2 Decret 276/2005, 27 de desembre, de les comissions territorials 

del patrimoni cultural 
Actuació: Modificació puntual núm. 31 del POUM, en relació amb el paratge 

natural PN12, anomenat "Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal 
Menut" 

Promotor: Ajuntament 
Tècnic redactor:          Ferriol Hereu Fina, arquitecte municipal 
 

 
 
FONAMENTS DE DRET I CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
L’Ajuntament de El Far de l'Empordà tramet la documentació corresponent a la Modificació puntual 
núm. 31 del POUM, en relació amb el paratge natural PN12, anomenat "Plans de la Casa Nova del 
Roure i de Cal Menut", per tal que la Direcció General del Patrimoni Cultural emeti el corresponent 
informe, d’acord amb el que disposa l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
D’acord amb l’article 2.1.g del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del 
patrimoni cultural, la Comissió només ha d’emetre informe en aplicació de l’article 83.5 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme si es tracta de plans d’urbanisme que afecten un conjunt històric, una zona 
arqueològica, una zona paleontològica, un lloc històric, una zona d’interès etnològic o un entorn de 
protecció d’interès nacional. Si els plans urbanístics afecten altres categories de béns culturals d’interès 
nacional diferents a les previstes a l’article 2.1.g esmentat (com és el cas d’un plantejament que afecta 
un monument històric), la Comissió no ha d’emetre informe sinó que només cal que la Direcció General 
del Patrimoni Cultural doni compte a la Comissió del contingut dels informes emesos a l’empara de 
l’article 85.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, tal i com preveu l’article 2.2 del Decret 276/2005, de 27 
de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural.  
 
Per tant, en el cas que ens ocupa, la Comissió no ha d’informar el pla urbanístic presentat, ja que no 
afecta a cap de les categories de BCIN previstes a l’article 2.1.g del Decret 276/2005, sinó que, només, 
cal que se li doni compte del contingut dels informes emesos pels tècnics de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural.   
 
Així doncs, us traslladem el referit informe perquè en tingueu coneixement i als efectes que s’escaiguin 
a continuació:  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL 
 
ANTECEDENTS  
 
“A l’arxiu de la CTPC de Girona consta que, en data 24/01/07, es va informar el POUM de Ripoll, exp. 
373/06. 
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ANÀLISI DEL DOCUMENT 
 
L’Ajuntament de Ripoll tramita el present expedient de Modificació del POUM de Ripoll amb l’objecte de 
revisar la catalogació de l’element PN12 (Paratge Natural dels Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal 
Menut). 
 
L’àmbit d’actuació de la present Modificació puntual del POUM de Ripoll queda delimitat en el plànol I.04, 
amb una superfície de 166.628 m2 i correspon a l’entorn del Paratge natural número 12, anomenat Plans 
de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut. 
 
Justificació i conveniència de la modificació 
L‘objectiu principal de la present Modificació és ajustar la delimitació del Paratge natural 
número 12 per donar coherència als objectius del propi Catàleg de Béns naturals: protegir els espais 
amb valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva delimitació per incloure nous espais amb valors a 
protegir, excloure els espais que no tenen uns valors específics, on es podria dur a terme altres activitats 
d’interès públic, i restaurar els espais de valor que han estat malmesos. 
El PN12 és un element inclòs en el Catàleg de Béns naturals. Aquest document és part integrant de la 
documentació del POUM de Ripoll, d’acord amb l’article 71 del TRLUC, de manera que qualsevol 
modificació dels seus elements suposarà la modificació puntual del mateix planejament general. 
(...) 
A aquests efectes, la modificació que es proposa: 
- No comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, de 
la intensitat dels usos ni la transformació global dels usos previstos anteriorment. 
- És coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament urbanístic general 
vigent i amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 
- No comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament territorial. 
- No es modifica la superfície ni funcionalitat dels espais lliures, zones verdes o equipaments de titularitat 
pública, ni locals ni generals. 
 
Descripció de la modificació 
El planejament territorial (PTPCG), aprovat amb posterioritat al POUM i el Catàleg de Béns, qualifica 
l’àmbit de sòl de protecció preventiva, de manera que permet la construcció d’edificacions, instal·lacions 
i infraestructures que siguin d’interès públic o que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic; el 
mateix POUM qualifica l’espai d’Espai de conreu i pastura, on també s’admeten les edificacions, activitats 
o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. 
El TRLUC reconeix en l’article 47.4.a) el dret dels propietaris de sòl no urbanitzable de destinar-lo a 
activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi 
rural, mitjançant actuacions específiques. 
La qualificació transversal que suposa la catalogació d’aquest espai com a Bé Natural, amb una protecció 
dels valors ambientals i paisatgístics, suposa una limitació a les zones més planeres i amb menys 
impacte paisatgístic per emplaçar construccions d’interès públic, obligant a recórrer a espais més 
exposats visualment per ubicar qualsevol tipus d’edificació. 
No és objecte d’aquest document una revisió exhaustiva de tots els Paratges naturals i dels Espais 
d’interès natural del municipi, ja que això hauria de ser objecte d’un llarg procés de reflexió en profunditat 
i a nivell global dins del marc de revisió del POUM, replantejant els seus objectius, els criteris de 
catalogació i les directrius d’actuació en aquests espais. 
Donant continuïtat a la Modificació puntual núm. 20 aprovada inicialment, també caldria replantejar-se 
els usos admesos en aquests espais per buscar un equilibri entre la seva protecció i la possibilitat 
d’obtenir-ne una rendibilitat econòmica: les restriccions a l’ús i gaudi d’aquests espais que suposa 
aquesta protecció local s’hauria de reservar per blindar els espais amb valors naturals, ambientals i 
paisatgístics singulars i indiscutibles i, per contra, localitzar zones que, encara que no hagin estat 
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antropitzades, puguin ser idònies per acollir noves activitats d’interès públic en sòl no urbanitzable -
culturals, esportives, de lleure, etc., que dinamitzin l’economia local, millorar la gestió forestal i permetre 
el gaudi del sòl rústic. 
La nova proposta que ara es planteja pretén únicament ajustar la delimitació del Paratge 
natural núm. 12 sense modificar la normativa vigent i, en aquest sentit, es proposa: 
 
- Ajustar els límits actuals a la realitat existent, buscant elements naturals que justifiquin la seva 
delimitació: camins, corriols, propietats, límits forestals, torrents, etc., ja que la proposta actual té un 
traçat rectilini a gran escala, sense precisar en detall del lloc. 
- Ampliar el PN12 per una zona que encara conserva valors natural de caràcter forestal, concretament 
una roureda situada entre el camí d’accés als Plans de Cal Menut i el Càmping Ripollès. 
- Excloure una part del paratge que no compleix les condicions que apareixen en la definició de Paratge 
Natural, ja que no té -ni tenia en el moment de la seva catalogació- una vàlua ecològica o mediambiental 
diferent de la de la resta de sòl no urbanitzable que l’envolta, no es justifica els valors que el fan singular 
i que han de ser objecte de protecció i se situa en una zona poc exposada visualment, amb poca 
repercussió a nivell paisatgístic. 
- Proposar mesures correctores per recuperar els valors de les zones que tenien uns  valors ambientals 
i paisatgístics en el moment de la seva catalogació i que els han perdut degut a abocaments o activitats 
no autoritzades ni regularitzades. 
 
El balanç final de superfícies dels tres àmbits que conformen el PN12, d’acord amb els plànols O.01 i 
O.02 on s’indica la nova delimitació proposada pel PN12, proposa augmentar la seva àrea en 16.683 
m2. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. DOGC 1807, d’11.10.1993 
- Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic de Catalunya. DOGC 3594, de 13.03.2002 
- Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. DOGC 

4540, de 30.12.2005 
- Decret 60/2008, de 18 de març, pel qual es modifica el Decret 276/2005, de 27 de desembre, de 

les comissions territorials del patrimoni cultural 
- Decret 35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret 276/2005, de 27 de desembre, 

de les comissions territorials del patrimoni cultural i de creació de la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona. DOGC 5587, de 15.03.2010 

- Decret 151/2020, de 22 de desembre, de tercera modificació del Decret 276/2005, de 27 de 
desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. DOGC 8303, de 24.12.2020 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme sobre la 
possible afectació de l’activitat sobre el patrimoni arqueològic. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes 
 
 

VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT – CONSIDERACIONS 
 
Analitzada la proposta presentada es fan les següents consideracions: 
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En l’àmbit arquitectònic, es proposa ajustar la delimitació del Paratge natural número 12 (PN12) amb 
l’objectiu de donar coherència als objectius del propi Catàleg de béns naturals (protegir els espais amb 
valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva delimitació per incloure nous espais amb valors a 
protegir, excloure els espais que no tenen uns valors específics, on es podria dur a terme altres activitats 
d’interès públic, i restaurar els espais de valor que han estat malmesos). 
 
El document fa esment, entre d’altres, que la modificació que es proposa no comporta un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, de la intensitat dels usos ni la transformació global 
dels usos previstos anteriorment. 
 
 
 
 
D’acord amb les dades del SIG (sistema d’informació geogràfica) del Departament de Cultura, i de 
l’Inventari del patrimoni arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural, a l’àmbit de la present 
modificació, no es detecta que hi hagi afectació pel que fa a patrimoni arquitectònic. El document que es 
presenta no fa esment que dins l’àmbit d’aquesta MP hi hagi cap edificació amb catalogació i/o valors 
patrimonials. Per aquest motiu, es considera que la present MP no té afectacions patrimonials en l’àmbit 
arquitectònic. 
 
En l’àmbit arqueològic, d’acord amb les dades de l’inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic 
del Departament de Cultura no consta cap jaciment en l’àmbit de la modificació, per la qual cosa no es 
pot preveure afectació. En el cas que durant l’execució dels projectes que se’n derivin es posessin al 
descobert restes d’interès arqueològic, caldrà atenir-se al que determina la legislació vigent sobre e 
patrimoni arqueològic.   
 
 
Per tot això,  
 
S’emet informe FAVORABLE.“ 
 
 
Signat, en la data que consta en la signatura electrònica,  
 
Josep Calataiud Cuenca 
Director dels serveis territorials   
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Informe relatiu a l’expedient URB-0513/21  de la Modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal “Modificació núm. 31 del POUM referent al paratge natural 
núm. 12 Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menual terme municipal de Ripoll 
(exp.  2021 / 075932 / G)”. 
_______________________________________________________________________ 

Sol·licitud  

Els Serveis Territorials a Girona del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori en correu electrònic de data 20 de setembre de 2021  han sol·licitat a 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  l’emissió d’un informe, a emetre en 

el termini d’un mes, d’acord amb el procediment previst a l’article article 85 de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme corresponent  
a la Modificació núm. 31 del POUM referent al paratge natural núm. 12 Plans de la Casa 
Nova del Roure i de Cal Menual terme municipal de Ripoll (exp.  2021 / 075932 / G).  
 
Objecte de la Modificació  

L'objecte de la Modificació puntual número 31 de Pla d'ordenació urbana del terme 
municipal de Ripoll és revisar la catalogació de l’element PN12 (Paratge Natural dels 

Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut). 

 

Documentació  

La documentació referent a la Modificació del objecte d’informe ha estat consultada el dia 

21 de setembre de 2021 a través de la Intranet del Departament de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori, accedint al menú d’aplicacions i des d’allà a la Tramitació 

Electrònica http://dtes.gencat.cat/menuaplicacions exp. 2021 / 075932 / G. 

La documentació està signada per: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Ripoll. 
 

Normativa 

L’informe s’emet en virtut de les funcions que té assignades aquest Institut segons 
l’article 3 de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya (avui 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), en relació a l’article 6.1.a) del Decret 

168/2009, de 3 de novembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de 
desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya. 
 
Així mateix, l’emissió de l’informe que ens ocupa està prevista a l’article 85.5, i en la 

Disposició Addicional Onzena del Text Refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost). 
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El contingut de l’informe ha de respondre a allò que preveu respecte a la prevenció de 

riscs naturals l’article 5 Reglament de la Llei d'urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, 

de 18 de juliol), en relació a les determinacions previstes en els articles 69,2.b) 3r, 72.1 i 
73.2.a.4t respecte a la documentació del planejament. 
 
D’altra banda, el contingut de l’informe també s’ha de referir a la identificació dels béns, el 

grau de protecció i tipus d’intervencions o actuacions possibles que són objecte de 
protecció per raó dels seus valors geològics a incloure en el catàleg de béns protegits 
que ha de formar part del planejament de conformitat amb els articles 75 i 95 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 

Antecedents  

Aquest Institut no ha emès cap informe previ relacionat amb els riscos geològics que 
inclogui l’àmbit del Projecte. 

Això no obstant, pel que fa a la informació en relació als riscos geològics, i com a marc 
de referència,  pel terme municipal de Ripoll existeix el Mapa per a la prevenció dels 
riscos geològics de Catalunya que correspon al full de Ripoll 73-22 (256-1-2) que inclou 
l'àmbit del projecte d'actuació. La informació ha estat incorporada a la base de dades 
riscos de I'ICGC i és consultable al visor d'Informació riscos de I'ICGC: 
http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Riscos-
geologics/  

 

Informe 

En virtut de la sol·licitud rebuda, vista la documentació que l’acompanya i tenint en 
compte la normativa d’aplicació i els antecedents, aquest Institut emet la seva opinió en 
els termes següents 
 
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic. 
L’àmbit de la Modificació no s’inclou en cap espai d’interès geològic, segons consten 

delimitats a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, consultable en la seva versió vigent a la data 
d’emissió d’aquest informe a: https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. 

 
Riscos geològics 
La documentació que acompanya a la sol·licitud no inclou informació sobre els riscos 

geològics, per tant resulta formalment insuficient respecte a l’avaluació dels diferents 

fenòmens susceptibles d’esdevenir un risc geològic segons la normativa d’aplicació. 

El Mapa per a la prevenció dels riscos geològics de Catalunya 1:25 000, citat a l’apartat 

d’Antecedents, recull que una part de l’àmbit de la modificació es troba en zona de risc 

http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Riscos-geologics/
http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Riscos-geologics/
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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baix per despreniments i esllavissades. Tot i que l’escala 1:25 000 no aporta una 

resolució d’informació suficient per la seva aplicació en el planejament urbanístic, sí que 

pot ser considerada com a informació de referència.  

Per tant, aquest Institut considera necessari que es realitzi un reconeixement sobre el 

terreny amb l’objectiu d’identificar l’existència d’indicis de fenòmens de despreniments i 

esllavissades. Aquest estudi l’haurà de realitzar una persona amb els coneixements 

tècnics adequats i, si s’escau, també haurà de recollir la proposta de mesures de 

protecció o prevenció necessàries per garantir la seguretat de les persones i dels seus 

béns. Aquesta informació s’ha d’incorporar a la fitxa descriptiva de les edificacions al 

Catàleg. 

Així mateix, caldrà que la normativa reculli la necessitat de fer una valoració del perill 

geològic, de manera prèvia a l’obtenció de llicència per a qualsevol actuació que es 

promogui en aquestes edificacions. 

 

Advertiments tècnics 

Per al desenvolupament i la tramitació de futures figures de planejament urbanístic, 

l’ICGC recorda la necessitat de realització d’un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics 

(EIRG), per tal de donar compliment al marc legal de referència. En aquest sentit, l’ICGC 

ha elaborat el document “Criteris bàsics per a la realització de l'Estudi d'Identificació de 

Riscos Geològics (EIRG)”, com a eina de suport per una avaluació preliminar de la 

perillositat geològica natural de les àrees urbanes, urbanitzables i altres àrees que siguin 

susceptibles d'urbanització, edificació o pública concurrència. Aquest document es pot 

obtenir a través de la web de l’ICGC: 

https://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics/Guia-per-l-elaboracio-d-
Estudis-d-Identificacio-de-Riscos-Geologics 
 

Altres consideracions en relació amb l’emissió del present informe 

El present informe s’emet en atenció a la petició formulada pels Serveis Territorials a 
Girona del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, dins del 
termini atorgat, sobre la Modificació núm. 31 del POUM referent al paratge natural núm. 

12 Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menual terme municipal de Ripoll (exp.  

2021 / 075932 / G). 

L’informe s’emet en base a la documentació tècnica i a la informació geològica que 
actualment disposa l’ICGC, als coneixements tècnics de qui ho subscriu i d’acord amb la 

documentació que ha estat proporcionada pels Serveis Territorials a Girona del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori . 

https://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics/Guia-per-l-elaboracio-d-Estudis-d-Identificacio-de-Riscos-Geologics
https://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics/Guia-per-l-elaboracio-d-Estudis-d-Identificacio-de-Riscos-Geologics
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Excepte errors o omissions involuntàries aquest Institut emet el present informe havent 
comprovat que la documentació tècnica que ens ha estat facilitada és la requerida i que 
en la seva formulació s’ha tingut en compte la normativa aplicable, a la vegada que s’ha 

seguit la metodologia corresponent a la seva naturalesa. 

La responsabilitat derivada de la correcta aplicació de la normativa i de la metodologia 
tècnica correspon a les persones autores de la documentació tècnica aportada, i en cap 
cas es podrà considerar responsable a l’ICGC ni al seu personal. 

L’Institut no respon dels errors o les deficiències que es puguin produir en l’emissió 

d’informes com a conseqüència de la inexactitud, la insuficiència o la manca de 

puntualitat en el subministrament de la informació o les actuacions requerides per 
l’Institut a l’organisme peticionari de l’informe. 

L’Institut no assumeix cap responsabilitat pels canvis legals que afectin a l’informe a 

emetre, i que tinguin lloc després de l’emissió del mateix, o un cop iniciat, en el supòsit 
que el criteri d’assessorament adoptat no permeti rectificar-los. 

Les declaracions anteriors no comporten que s’assumeixi qualsevol obligació o 

responsabilitat que no hagi estat expressament exclosa, sinó que s’haurà d’estar als 

termes de l’encàrrec i de la normativa aplicable. 

 

 

Carme Puig i Civera 
Cap de la unitat de Suport a la Legalitat 
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Plaça de Pompeu Fabra, 1 
17002 Girona 
Tel. 872 97 50 00 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 
 

 

 
INFORME TÈCNIC 
 
Expedient :  UDPH2021005259 
Peticionari : Ajuntament de Ripoll 
Objecte : Modificació puntual número 31 
Curs :  Torrent de Muiols 
Municipi : Ripoll (Ripollès 
 
 
Coordenades UTM:  X = 432076; Y = 4674362; 
 
 
 
Amb data d’entrada en aquesta Demarcació territorial 20 de setembre de 2021, el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a Girona sol·licita 
informe sobre el document 'Modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll en relació al 
paratge natural PN-12 “Plans de la Casa Nova del Roure i Cal Menut”' que subscriuen els 
serveis tècnics municipals en data de juny de 2021. 
 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
L’àmbit de la modificació puntual està situat al nord del nucli de Ripoll i correspon a l’entorn 
del Paratge natural número 12 (PN-12), anomenat Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal 
Menut.  
 
L’àmbit del PN-12 està situat totalment en sòl no urbanitzable, i està qualificat 
majoritàriament d’Espai de conreu i pastura i puntualment d’Espai de bosc i muntanya 
d'acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 9 d’abril de 2008. El 18 de juny de 2008 es va 
donar la conformitat al Text refós i el document va ser publicat al DOGC número 5181 del 25 
de juliol de 2008.  
 
La modificació del POUM de Ripoll es redacta amb la finalitat de revisar la catalogació de 
l’element PN12 (Paratge Natural dels Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut).  
 
L‘objectiu principal de la modificació és ajustar la delimitació del Paratge natural número 12 
per donar coherència als objectius del propi Catàleg de Béns naturals: protegir els espais 
amb valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva delimitació per incloure nous espais 
amb valors a protegir, excloure els espais que no tenen uns valors específics, on es podria 
dur a terme altres activitats d’interès públic, i restaurar els espais de valor que han estat 
malmesos.  
 
La nova proposta pretén únicament ajustar la delimitació del Paratge natural número 12 
sense modificar la normativa vigent i, en aquest sentit, es proposa: 
 

 Ajustar els límits actuals a la realitat existent, buscant elements naturals que 
justifiquin la seva delimitació: camins, corriols, propietats, límits forestals, torrents, 

Expedient: UDPH2021005259 
Procediment: Informes urbanístics 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 7314520 

*7314520* 
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etc., ja que la proposta actual té un traçat rectilini a gran escala, sense precisar en 
detall del lloc. 

 

 Ampliar el PN12 per una zona que encara conserva valors natural de caràcter 
forestal, concretament una roureda situada entre el camí d’accés als Plans de Cal 
Menut i el Càmping Ripollès. 

 

 Excloure una part del paratge que no compleix les condicions que apareixen en la 
definició de Paratge Natural, ja que no té -ni tenia en el moment de la seva 
catalogació- una vàlua ecològica o mediambiental diferent de la de la resta de sòl no 
urbanitzable que l’envolta, no es justifica els valors que el fan singular i que han de 
ser objecte de protecció i se situa en una zona poc exposada visualment, amb poca 
repercussió a nivell paisatgístic. 

 

 Proposar mesures correctores per recuperar els valors de les zones que tenien uns 
valors ambientals i paisatgístics en el moment de la seva catalogació i que els han 
perdut degut a abocaments o activitats no autoritzades ni regularitzades 

 
 
CONSIDERACIONS GENERAL 
 
La modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll fa referència a correccions dels límits 
i no comporta cap modificació que pugi suposar una afecció directa sobre els espais de 
domini públic hidràulic. 
 
Al llarg del límit sud de l'àmbit discorre en sentit est-oest la llera del torrent de Muiols. 
D’acord amb l’article 6 del RDPH, els marges de les lleres públiques estaran subjectes, en 
tota la seva extensió longitudinal:  
 

a) una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic que es regula en el RDPH  
b) a una zona de policia de 100 m d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de 

les activitats que es desenvolupin. Segons l’art 9.2 del RDPH, aquesta amplada es 
podrà augmentar per tal d’incloure en ella la zona de flux preferent (ZFP).  

 
La zona de servitud tindrà les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH i ha de quedar 
lliure de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol 
actuació en zona de servitud estarà sotmesa a l’especificat als articles 7.2 i 7.3 del RDPH. 
Les autoritzacions per a la plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà 
autorització de l’ACA.  
 
Per poder realitzar obres en zona de policia de lleres, cal disposar de la corresponent 
autorització prèvia de l’ACA, a menys que el corresponent Pla d’Ordenació Urbana, d’altres 
figures d’ordenament urbanístic o plans d’obres de l’Administració, haguessin estat informats 
per l’ACA i hagueren recollit les oportunes previsions formulades a l’efecte (article 78.1 
RDPH). Cal recordar que segons l’art 9.2 del RDPH, en la zona de flux preferent (ZFP) 
només podran ser autoritzades per l’organisme de conca aquelles activitats no vulnerables 
front les avingudes i que no suposin una reducció significativa de la capacitat de desguàs de 
l’esmentada zona. En tot cas, s’estarà al previst als articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.  
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CONCLUSIÓ  
 
D’acord amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement sobre el document 
'Modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll en relació al paratge natural PN-12 
“Plans de la Casa Nova del Roure i Cal Menut”' que subscriuen els serveis tècnics 
municipals en data de juny de 2021. 
 
 
 
 
Vist i plau 
El Director 
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19) 
el Cap de la Demarcació Territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica, 
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Plaça Pompeu Fabra, 1  
17002 Girona 
Tel. 872 975 000 

 
 
INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 31 DEL POUM 
DE RIPOLL 
 
 
Exp. 2123/2021 

 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El dia 30 de juliol de 2021, l’Ajuntament de Ripoll presenta a través de la plataforma 
d’EACAT al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori amb 
número de registre d’entrada 0972/35891/2021 una sol·licitud d’informes sectorials per 
a la tramitació del planejament urbanístic segons el que estableix l’article 85 de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll. 
 
El dia 20 de setembre de 2021, la Unitat de Gestió d’Informes Unificada (GI-1) de la 
Delegació Territorial del Govern a Girona sol·licita informe al Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 

- La tramitació de la modificació del pla indicat es realitza segons el procediment de 
l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, per tant, d’acord amb l’apartat 5, han d’emetre 
informe els organismes afectats per raó de llur competències sectorials. 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- D’acord amb la disposició addicional 5a de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, 
d’orientació agrària, el departament en matèria d’agricultura i ramaderia ha 
d’emetre informe durant la tramitació de les figures de planejament urbanístic als 
efectes de l’article 6.b de l’esmentada llei, per tal de coordinar les intervencions de 
les administracions a fi de protegir el sòl agrari. 

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

- Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
Serveis Territorials a Girona 
 
 

 

Pàg. 2 
 
Plaça Pompeu Fabra, 1  
17002 Girona 
Tel. 872 975 000 

 
3. VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
D’acord amb les competències sectorials del DACC i tenint en compte la documentació 
presentada per l’Ajuntament que es troba dins del gestor de tramitació electrònica 
d’expedients (TEU) del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori, informo: 
 
Que el promotor de la modificació puntual és l’Ajuntament de Ripoll. 
 
Que la modificació del POUM té com objectiu de revisar la catalogació de l’element 
PN12 (Paratge Natural del Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut) per donar 
coherència als objectius del propi Catàleg de Béns Naturals, es a dir protegir els 
espais amb valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva delimitació per incloure 
nous espais amb valors a protegir, excloure els espais que no tenen uns valors 
específics, on es podria dur a terme altres activitats d’interès públic, i restaurar els 
espais de valor que han estat malmesos. 
En concret l’àmbit d’actuació ocupa una superfície de 166.628 m2. 
 
Que segons la documentació presentada la modificació que es proposa: 

- No comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial, de la intensitat dels usos ni la transformació global dels usos 
previstos anteriorment. 

- És coherent amb el model d’ordenació establert pel planejament urbanístic 
general vigent i amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 

- No comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament territorial. 
- No es modifica la superfície ni funcionalitat dels espais lliures, zones verdes o 

equipaments de titularitat pública, ni locals ni generals. 
 
Que el municipi de Ripoll no està inclòs actualment en cap Pla sectorial agrari. 
 
Que les modificacions plantejades no afecten els plans del DACC a la zona. 

 
 
4. CONCLUSIÓ 
 
D’acord amb l’apartat 5 de l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i d’acord amb la disposició 
addicional 5a, apartat 1, de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, el 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural emet informe 
FAVORABLE en relació amb la modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll. 
 
Aquest informe s’emet única i exclusivament, pel que fa als efectes i repercussions 
que, a nivell urbanístic pot ocasionar al funcionament normal de l’activitat de les 
explotacions agràries que puguin resultar afectades i en el marc de la tramitació 
urbanística de l’actuació sol·licitada, i en qualsevol cas, s’han de respectar les 
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable. A 
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més a més,  només inclou les afectacions pel que fa al medi agrari, des del punt de 
vista de l’activitat agrícola, ramadera i forestals. No s’inclouen les possibles 
afectacions que es puguin produir en matèria d’aigües, residus o energia. 
 
  

  
La tècnica dels ST a Girona  
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	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:14+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:15+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)


		gsoldevila@ajripoll.cat
	2021-11-16T12:33:18+0100
	GERARD SOLDEVILA FREIXA - DNI 43625973X (TCAT)




