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VOLUM  XI     ESTUDI DE MOBILITAT 



DOCUMENTACIÓ  I  REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE RIPOLL 
 
 
 
Els treballs de Revisió del Pla General de Ripoll de 1.984, promoguda per l’Ajuntament de la ciutat, segons acord del 
consistori de data  29  de març 2.005, s’estructuren en dues parts, cadascuna de les quals comprèn la documentació  
que a continuació es relaciona:  
  
 
PRIMERA PART 
 
La primera part és la constituïda pels documents de caràcter informatiu, participatiu i prospectiu, redactats per a poder 
formular els criteris, objectius i solucions generals de planejament. Aquesta documentació fou esposada al públic per 
acord de l’Ajuntament de data 26.09.05 i la componen els quatre primers volums:  
 
 
Volum I.  ESTUDI DEL MEDI NATURAL I ESTUDI SOCIOECONÒMIC. 
  
Integren aquest volum dos estudis monogràfics sobre el municipi de Ripoll: L’estudi del medi físic i natural, i l’estudi 
socioeconòmic. L’estudi sobre el medi físic i natural del municipi, ha estat elaborat per Josep Mª Mallarach, geòleg i 
màster en ciències ambientals, coordinador,  i Ferran Gonzàlez, biòleg.  En  aquest estudi s’hi realitza una descripció i 
diagnosi sobre els principals elements del medi físic en general, així com del clima, la fauna i la flora, el paisatge i els 
impactes de les actuacions sobre el medi; s’identifiquen les àrees d’especial interès natural, i es detecten els riscos 
naturals que poden incidir en la planificació urbanística i territorial. Finalment s’hi proposen determinades línies de 
gestió i actuació en diversos àmbits.  El treball forneix la informació necessària per a desenvolupar l’avaluació  
d’impacte ambiental. 
 
El segon estudi del  Volum I,   l’estudi  socioeconòmic  del municipi,  ha estat redactat per Miquel Las Heras, 
economista.  Comprèn una anàlisi  de la demografia, del mercat laboral, de l’estructura empresarial, dels indicadors de 
l’activitat, dels sectors de l’economia,  així com també una anàlisi de les oportunitats i febleses que presenta la ciutat 
en relació als reptes de futur.  
 
 
Volum II.   INFORMACIÓ I DIAGNOSI URBANÍSTICA. PLANÒLS D’INFORMACIÓ. 
 
Conté la informació urbanística  del municipi i comprèn la digitalització del Pla General del 1.984, de les modificacions 
posteriors, i del planejament derivat, amb aportació de les dades relatives  a l’estat d’execució del planejament general 
vigent pel que fa als aspectes de: desenvolupament dels sòls urbà i urbanitzable,  d’adquisició de sòl per a espais 
lliures, equipaments públics, i vialitat; i d’execució de la xarxa general  viària, i de les infrastructures tècniques urbanes. 
També conté la diagnosi i prospectiva relatives als anteriors elements que són determinants del desenvolupament 
urbanístic del municipi.  
 
 
Volum III.  PARTICIPACIÓ CIUTADANA.  
 
Està integrat pel resum del procés participatiu endegat per l’Ajuntament de Ripoll i conduït  per l’empresa Eidos 
Dinamització Social, desenvolupat  paral·lelament a la redacció dels estudis anteriors durant el primer semestre del 
2005 amb la finalitat de recollir les diferents visions al voltant del model de vila desitjable, i conèixer les diferents 
opinions  de la ciutadania, en relació als criteris que han de guiar la revisió del planejament urbanístic general. En 
l’edició 2006, aquest volum recull també la síntesi de la segona fase del procés participatiu en relació a l’exposició al 
públic del Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament.  
 
 



Volum IV.  CRITERIS OBJECTIUS I SOLUCIONS GENERALS DE   PLANEJAMENT 
 
comprèn els Criteris i Objectius de caràcter general, i els específics que afecten l’estructura general i orgànica del 
territori, la classificació i la qualificació del sòl, i les solucions generals de planejament. En la versió editada el 2006, 
aquest volum recull també les determinacions gràfiques derivades de les observacions contingudes a l’acord 
d’aprovació per l’Ajuntament  de Ripoll dels criteris i solucions generals de planejament. 
 
 
SEGONA PART 
 
Comprèn la resta de la documentació del POUM, necessària per a la seva tramitació i aprovació, i que es divideix en 
set  volums, en els quals es desenvolupen pròpiament les determinacions del pla, la seva programació i avaluació 
ambiental: 
  
 
Volum V.   MEMÒRIA  
 
Aquest volum es refereix essencialment a la  Memòria Social i a la Memòria de l’Ordenació proposada, donat que la 
part de memòria referida a la Informació: urbanística, socioeconòmica i mediambiental;   com també als criteris, i a la 
participació ciutadana, es recullen exhaustivament  en els volums anteriors.  Incorpora també les característiques 
d’ordenació i execució dels polígons d’actuació previstos en sòl urbà  
 
 
Volum VI.   PLÀNOLS DE L’ORDENACIÓ.  
 
Dins d’aquest volum s’hi apleguen, agrupats en diferents sèries, els plànols que contenen les determinacions gràfiques 
del pla d’ordenació, redactades a escala original 1:1000  per al sòl urbà i urbanitzable, i 1: 5000 per al sòl no 
urbanitzable. 
 
 
Volum VII.  NORMES URBANÍSTIQUES. 
 
Les normes urbanístiques  estableixen la reglamentació detallada de les condicions d’ordenació de les edificacions i 
els usos  per cadascuna de les classes de sòl en que es divideix el terme municipal, a més d’establir les condicions 
generals d’actuació en matèria urbanística; Inclou també les ordenances  d’habitabilitat i d’aparcaments. 
 
 
Volum  VIII.  CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 
 
Dins d’aquest volum s’hi classifiquen, relacionen, i reglamenten, mitjançant les Normes Específiques del Catàleg, i les 
Fitxes, tan els béns  del patrimoni cultural,  (arquitectònico-artístic ), com els  del patrimoni natural, i paisatgístic, 
objecte de protecció. La seva confecció s’ha realitzat per l’Oficina del Pla, a partir de: la documentació i informació 
proporcionada per Agustí Dalmau i Font, Llicenciat en Geografia i Història,  pel que fa als béns de caràcter cultural; i 
de l’Estudi del Medi Natural, redactat, com ha estat dit, per Josep Maria  Mallarach, i  per Ferran González.  
 
 
Volum IX.  AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA 
 
La primera part d’aquest volum conté l’avaluació econòmica i financera, que comprèn tan l’estimació  del cost 
econòmic de les actuacions previstes pel pla com l’anàlisi de la viabilitat financera; l’estimació dels costos ha estat 
efectuada per Toni  Garcia,  Aparellador, i l’anàlisi de la viabilitat financera ha estat realitzada  per Miquel Las Heras,  
Economista. 



 
A la segona part  del volum, l’Agenda, s’hi determina la programació temporal de les actuacions previstes pel pla, 
relatives al desenvolupament del sòl edificable i a l’execució dels sistemes generals, al llarg de dues etapes de tres 
anys. 
 
 
Volum X.   INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  I MEMÒRIA AMBIENTAL. 
  
En aquest volum es recullen  dos documents de caràcter mediambiental:  L’Informe de Sostenibilitat (ISA) i la Memòria 
Ambiental.  
 
L’Informe de Sostenibilitat conté: la síntesis dels aspectes i requeriments ambientals significatius de l’àmbit territorial,  
descrits a l’Estudi del Medi Natural; la descripció de les  característiques ambientals de les zones afectades 
significativament, amb la  identificació i avaluació dels efectes; les mesures preventives, correctores i compensatòries, 
i l’informe final de sostenibilitat ambiental.  
La redacció i direcció a corregut a càrrec de Josep Maria  Mallarach, Geòleg i  màster en ciències ambientals; amb 
Albert Albertí, Geògraf i consultor SIG; i la col·laboració de Montserrat Vilalta,  Ambientòloga.  
 
La Memòria Ambiental ha estat redactada per l’Oficina de POUM, a partir de l’informe emès pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, de l’Informe de Sostenibilitat,  i dels altres informes emesos pels diferents departaments i serveis 
de l’Administració, amb incidència  ambiental, prèviament a l’aprovació provisional del POUM; amb la col·laboració 
d’ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, i de Ferran Gonzàlez i Prat,  Tècnic de medi ambient, pel que fa a l’anàlisi 
hidràulica de la implantació del POUM i la redacció de l’informe ambiental complementari, respectivament, en la 
segona versió de la Memòria Ambiental, després de la resolució del departament de Medi Ambient.  
 
 
Volum XI.    ESTUDI DE MOBILITAT 
 
Aquest volum  s’estructura en dues parts: en la primera es recullen aquells aspectes  de la informació bàsica del pla,  
ja continguda en els volums anteriors, que tenen incidència sobre la mobilitat  dins el terme municipal; en la segona 
part, es descriuen sintèticament les propostes del pla  sobre les infraestructures i el transport i s’avaluen els efectes del 
planejament sobre la mobilitat. 
La confecció d’aquest  document  ha estat realitzada per Gil Planas, màster en ordenació urbana i urbanisme per la 
Universitat de Perpinyà.    
 
 
REDACCIÓ I COORDINACIÓ 
 
Tret de la documentació dels  volums I, III, IX, X, i XI,  que ha estat objecte de redacció per consultories externes en la 
part del contingut que s’ha indicat per cada volum en la relació anterior, la resta de documentació  ha estat elaborada 
des de l’Oficina del pla d’ordenació de l’Ajuntament de Ripoll, per Ramon Fortet i Bru, Arquitecte,  amb la col·laboració 
de Montserrat Freixa i Costa, Advocada, i secretària de la corporació municipal; en els aspectes jurídics;  de 
Gessamina Garcia en la delineació; i amb el suport dels serveis tècnics municipals: Manel Colomo i Escribano, 
Arquitecte; Toni Garcia, Aparellador; Joan Pericàs, Enginyer;  Agustí  Riera, Delineant; i Antoni Gómez.   
 
 Ripoll,   Juny   de 2.008 
 
 El Director de la Revisió del Pla General, 
  
 
 
 Ramon  Fortet i Bru,  Arquitecte. 
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Introducció

El segle XX va conéixer una gran modificació de la forma urbana de les ciutats, per 
l’institució de grans eixos dedicats als mitjans de transports motoritzats servint una ciutat 
escampant-se cada vegada més gràcies a ells. Els desplaçaments han esdevinguts una de les 
funcions, de ple dret, del model funcionalista a l’igual dels llocs de residència, de feina o de 
lleure... Diferenciada dels pols de residència, d’activitat i d’oci, aquesta funció ha près des del 
final de la segona guerra mundial, un lloc cada vegada més important en la vida urbana. El medi 
urbà ha estat envaït, fins i tot asfixiat per desplaçaments automòbils en la major part dels casos 
de curtes distàncies. Problemes de circulació van aparèixer, causant congestions o pèrdues de 
temps cada cop més importants, generant contaminació i molèsties sonores i visuals. Aquestes 
consequències han estat assumides per molts municipis, al llarg dels anys 1980, amb la intenció 
de reduir les molèsties provocades : desenvolupament dels transports col.lectius així com la 
promoció dels mitjans lleugers de desplaçaments han esdevinguts la trama d’acció de qualsevol 
ajuntament, siguin que siguin llurs tendències o conviccions. 

El municipi de Ripoll, fa part d’aquests municipis dels quals el centre es troba cada 
vegada més ofegat per la pressió de l’automòbil. Ripoll posseeix un casc antic bastant extens, 
compost de carrers comerçants animats i de carrerons estrets, envoltat per una mena de petit 
bulevard, és a dir l’antic emplaçament de les muralles medievals, devolut a una important 
circulació automòbil. Aquests elements fan del centre de Ripoll un centre arriscant-se a la 
degradació progressiva per culpa de la presència excessiva de l’automòbil i de l’augment dels 
conflictes d’ús. A més, Ripoll veu el seu casc antic buidar-se dels seus habitants a la recerca de la 
comoditat de les zones residencials, adaptades a l’ús de l’automòbil. Es imprescindible no deixar 
el centre degradar-se per a poder oferir als seus habitants un ambient de vida agradable incitant-
los a quedar-s’hi. Es necessita no només una gestió global de la qüestió sinó també un domini 

ample de les temàtiques veines. Es a dir respondre a aquesta problemàtica del centre-urbà però 
igualment vigent en altres barris de la vila a diversos graus, mitjançant un àmbit comunal sense 
tornar a fer les mateixes errors. L’interés d’aquest estudi és permetre a Ripoll de tornar a trobar 
una certa harmonia en tractar l’un dels seus problemes majors, la mobilitat urbana. La intenció 
és , a mitjà o llarg termini, d’aconseguir una sostenibilitat urbana. 

La memòria que segueix tracta de les orientacions futures que haurà de prendre la vila 
per a aconseguir un funcionament harmoniós pel que fa a la mobilitat urbana. Aleshores unes 
questions es plantejen : 

- Quina és la situació sobre aspectes demogràfics, econòmics i socials que afecten la 
mobilitat urbana a Ripoll ? 

- Com es podria integrar la marxa, la bici, els transports col.lectius en les polítiques de 
mobilitat urbana ? 

- Quines són les necessitats actuals i a quin nivell la mobilitat generada pel nou POUM 
impactarà? 

- Quina organització del municipi permetria adequar-se als criteris de mobilitat sostenible 
(mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, intervencions sobre la mobilitat en vehicle 
privat)? 

 
Aquest estudi s’articula alentorn de dues parts. 
La primera part presenta la vila de Ripoll, a nivell geogràfic i d’evolucions més recents 

(demografia, economia…) i les problemàtiques que afecten a la mobilitat. 
La segona part presenta les propostes. 
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1) ANÀLISI DE LES PROBLEMÀTIQUES DE MOBILITAT 
 
1.1. DADES ESTADÍSTIQUES GENERALS DEL MUNICIPI SOBRE ASPECTES 

DEMOGRÀFICS, ECONÒMICS I SOCIALS QUE AFECTEN A LA MOBILITAT 
 
1.1.1. Situació geogràfica 
 

El municipi de Ripoll, capital de la comarca del Ripollès, està situat en la confluència 
dels rius Ter i Freser. La seva distància amb Barcelona és de 104 Km, mentre que de la capital 
provincial, Girona, el separen 85 Km. El municipi està situat en una vall, a 691 metres 
d’alçada, a la subcomarca Baix Ripollès. Les principals vies de comunicació per carretera del 
municipi són la C-17 i la C-26. Així mateix, Ripoll està comunicat per tren amb Barcelona. En 
general, el municipi ha patit històricament un problema d’infraestructures i de 
comunicacions. No obstant, en els darrers anys hi ha importants inversions en les 
comunicacions viàries que facilitaran la connexió amb Vic (millores de la carretera C-17 al seu 
pas per Sant Quirze de Besora i Montesquiu) i la connexió amb Barcelona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1.1.2. La  població 
 
Evolució de la població 

El municipi de Ripoll té una població l’any 2005 de 10.863 habitants, que representa 
un 41% del total de la població comarcal i una densitat de 145,4 habitants/km², molt superior 
a la mitjana comarcal (27,4 habitants/km²). Al llarg dels darrers anys, la població del 
municipi s’ha anat reduint de manera constant, passant de 12.209 habitants l’any 1981, als 
11.334 de l’any 1991, als 10.744 de l’any 2001 fins als 10.863 habitants de l’any 2005.  

Això ha suposat una reducció del 12,2% des de l’any 1981, lleugerament superior a la 
pèrdua d’habitants que va tenir el conjunt de la comarca del Ripollès entre aquests anys que 
fou de l’11,7%. Tot i aquesta important reducció del nombre d’habitants, en els darrers anys 
es percep un cert estancament d’aquesta tendència negativa al conjunt de la comarca, amb 
unes pèrdues menys acusades o fins i tot un cert augment poblacional a nivell del conjunt de 
la comarca. 

En la següent taula, on es divisa l’evolució de la població des de l’any 1981 fins l’any 
2005 (considerant la corresponent a l’any 1981 com a base 100) es pot veure, per una banda, 
que la tendència a la reducció de la població és cada vegada més alentida i, per altra banda, 

que aquesta tendència que pateix el municipi és molt similar als seus àmbits territorials més 
propers (conjunt dels municipis del Baix Ripollès i comarca del Ripollès).  
 

     Variació de la població. 1981-2005  (any 1981=100) 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

 

 

 
 

La constant pèrdua de població és una tendència que han patit totes les comarques de 
muntanya de Catalunya durant els darrers anys. No obstant, la proporció d’aquesta pèrdua 
pel conjunt de comarques de muntanya des de l’any 1981 ha estat del voltant del 2%, de 
manera no tant acusada, per tant, al que ha patit Ripoll i en el seu conjunt la comarca del 
Ripollès. Cal considerar, doncs, que el municipi de Ripoll ha sofert en els darrers anys un 
important procés de pèrdua de la seva població, paral·lel al que ha patit el conjunt de la 
comarca, però superior al de comarques de característiques similars. Cal considerar, en 
aquest sentit, l’efecte de la important crisi econòmica que el Ripollès ha patit en els darrers 
anys. 
 

Creixement natural i migratori 
Considerant les dues variables sobre les quals una població varia (el creixement 

natural, o sigui la diferència entre naixements i defuncions, i el creixement migratori, la 
diferència entre la població que marxa i la que ve a viure al municipi), el municipi de Ripoll 
ha presentat durant els darrers anys les dues variables amb un signe negatiu, si bé el saldo 
migratori ha estat en algun any positiu (anys 1997 i 2001). Aquests dos elements expliquen 
aquest procés de pèrdua de població que ha patit el municipi en els darrers anys. 

El creixement natural ha presentat un signe negatiu en tots els anys pel superior 
nombre de defuncions que de naixements, mentre que el creixement migratori, també 
negatiu, ha estat en bona part per la pèrdua d’habitants respecte la província i la resta de 
Catalunya i l’Estat Espanyol, que no han compensat els moviments intracomarcals, que en el 
global dels anys han estat de signe positiu (augment dels habitants que van a viure a Ripoll 
provinents de pobles de la mateixa comarca). 

Creixement natural. 1995-2003 
Any Naixements Defuncions Creixement natural 
1995 76 121 -45 
1996 75 116 -41 
1997 78 129 -51 
1998 60 114 -54 
1999 66 128 -62 
2000 37 119 -82 
2001 65 153 -88 
2002 82 118 -36 
2003 86 144 -58 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Pel que fa al creixement natural, tant el conjunt de la comarca del Ripollès com els 
municipis que formen el Baix Ripollès han patit en aquesta darrera dècada una pèrdua de 
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població a causa de la diferència entre els naixements i les defuncions (a causa de la població 
fortament envellida). Aquesta tendència queda reflexada en les taxes de natalitat i de 
mortalitat dels darrers anys, amb una taxa de mortalitat, any rere any, sempre superior a la 
de natalitat, fet que provoca aquesta constant pèrdua del nombre d’habitants.  
 

Taxes de natalitat i de mortalitat. 1998-2002 
Any 1998 1999 2000 2001 2002 

Taxa de  natalitat 5,5 6,1 7,8 6,0 7,6 
Taxa de mortalitat 10,6 12,1 11,1 14,4 10,9 

Font: Caja España. Datos estadísticos municipales. 

 
Creixement migratori intern. 1995-2003 

Any Amb la 
comarca 

Amb la 
província 

Amb 
Catalunya 

Amb l’Estat 
Espanyol 

Total 

1995 27 -33 -11 -22 -39 
1997 18 -26 120 -2 110 
1998 -12 -21 -87 1 -119 
1999 -33 -2 -24 -4 -63 
2000 -10 -1 -3 9 -5 
2001 27 -20 -19 23 11 
2002 -23 -42 -14 6 -73 
2003 -4 -27 -6 0 -37 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Pel que fa als moviments migratoris, el conjunt de la comarca té un saldo de signe 
negatiu per la diferència entre els emigrants i els immigrants. Quant als moviments migratoris 
intracomarcals, el municipi combina anys amb un signe positiu amb altres de signe negatiu. 
En aquest sentit, es percep una certa tendència a moviments migratoris de municipis de la 
comarca cap a la capital. D’altra banda, en el conjunt dels darrers anys, tant amb la resta de 
la província, com amb el conjunt de Catalunya, el municipi té un saldo migratori de signe 
negatiu, mentre que amb la resta de l’Estat Espanyol, lleugerament positiu. 

Pel que fa a l’emigració externa, en els darrers anys hi ha hagut un important augment 
del nombre d’immigrants, sobretot a partir de l’any 1997. L’any 2004 hi havia comptabilitzat 
al municipi de Ripoll un total de 627 persones d’origen estranger (374 homes i 253 dones), 
representant aquests el 5,7% de la població total del municipi. L’origen d’aquests és, en la 
seva majoria, Africà (especialment el Marroc) i en menys grau Amèrica, Europa i Àsia. En 
general, no es detecten problemàtiques d’integració pel que fa a aquests col·lectius. 
 
Estructura de la població 

Paralel·lament a aquest procés de pèrdua de població que ha patit el municipi de 
Ripoll, també ha sofert un cert procés d’envelliment de la seva població. En aquest sentit, i 
d’acord amb les tendències que hi ha a totes les societats occidentals, cada vegada hi ha una 
major proporció d’habitants en edats superiors als 65 anys, en detriment dels col·lectius 
d’edats joves (menys de 15 anys) que cada vegada són menys proporcionalment. 

Tal com es pot veure en el següent quadre, en els darrers anys s’ha produït una 
important reducció dels habitants en edats joves - entre 0 i 14 anys - (passant de representar 
un 20,9% l’any 1981 a un 11,6% el 2005), en detriment del fort creixement dels habitants en 
edats grans (superiors als 64 anys), que han passat de ser el 12,2% de la població l’any 1981 
als 22,1% de l’any 2005. 

Estructura de la població per edats. 1981-2005 
 0-14 anys 15 a 64 anys > 65 anys 
1981 20,9% 66,9% 12,2% 
1991 16,4% 65,4% 18,2% 
1996 13,8% 65,7% 20,5% 

2001 11,6% 65,7% 22,7% 
2005 11,6% 66,3% 22,1% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

En les següents piràmides de població (corresponents als anys 1981, 1996, 2001 i 2005, 
respectivament) es pot veure aquest procés d’envelliment que ha sofert el municipi en els 
darrers anys, amb una base piramidal molt més ampla l’any 1981 i un important estretament 
d’aquesta base a partir del 1996, arrel de la disminució del col·lectiu de persones en edats 
joves.   

Piràmide de població de 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piràmide de població de 1996 
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Piràmide de població de 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piràmide de població de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Aquesta tendència a l’envelliment de la població ripollesa es reflecteix quan s’analitza 

la taxa d’envelliment. Aquest és un indicador que mesura el grau d’envelliment de la 
població i s’obté dividint el total de la població a partir de 65 anys entre el conjunt de la 
població menor de 15 anys. En aquest sentit, el municipi disposa d’una taxa elevada(189%), 
tot i que no tant alta com la del conjunt de la comarca del Ripollès (229%) i en ambdós casos 
amb unes taxes molt superiors a les del conjunt de Catalunya (126%).  

Aquesta tendència també es reflexa quan s’analitza l’edat mitja dels habitants de 
Ripoll que ascendeix a 43,2 anys, mentre que la mitjana del conjunt de Catalunya és de 40,2 
anys. 
 

Taxes d’envelliment. 1981-2005 
 1981 1991 2005 
Ripoll 57,9% 111,0% 189,8% 
Ripollès* 69,7% 131,8% 229,0% 
Catalunya* 44,6% 80,3% 126,4% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
(*)= Dades de l’any 2001 

 

L’índex de dependència posa en relació les persones dependents (població infantil i 
de gent gran) amb les persones que suposadament les sostenen amb la seva activitat 
(població adulta). En el cas de Ripoll, l’índex de dependència demogràfica és elevat (50,9%) - 
població molt envellida -, similar a la del conjunt comarcal (54,3%), però inferior a la del 
conjunt de Catalunya (45,3%). 
 

Índex de dependència. 2005 
Àmbit territorial Índex 
Ripoll 50,9% 
Ripollès 54,3% 
Catalunya 45,3% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
(*)= Dades de l’any 2001 

 

Altres indicadors com l’índex de maternitat (relació entre la població de 0 a 4 anys i  
les dones de 15 a 49 anys) o l’índex de reemplaçament (relació entre la població de 20 a 29 
anys i la població de 55 a 64 anys) també posen de manifest aquesta situació d’envelliment de 
la població de Ripoll, que pot representar continuar amb aquest procés de pèrdua poblacional 
del municipi en el futur. 
 

Índex de maternitat i de reemplaçament. 2005 
Àmbit territorial Índex de maternitat Índex de reemplaçament 
Ripoll 15,7% 132,2% 
Catalunya 19,5% 151,6% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Distribució dels habitants per districtes municipals 
Pel que fa a la distribució territorial dels habitants de Ripoll per districtes municipals, 

l’any 2005 viuen al Districte III 6.264 persones (un 57,7%), essent aquest el més habitat, 2.089 
persones (un 19,2%) al Districte II, 1.394 (un 12,8%) al Districte I i 1.116 (10,3%) al Districte 
IV. 

 
Població per districtes. 2005 

Districte Habitants % 
Districte I 1.394 12,8% 
Districte II 2.089 19,2% 
Districte III 6.264 57,7% 
Districte IV 1.116 10,3% 
Total 10.863 100,0% 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

A causa de les característiques socials i econòmiques dels districtes municipals del 
municipi, també es perceben importants diferències pel que fa a l’estructura per edats dels 
seus habitants. Així, els districtes segon i primer són els que tenen un nivell de població més 
envellit (amb unes taxes d’envelliment de 226,0% i de 208,3%, respectivament). 
Contràriament, els districtes tercer i quart (amb unes taxes d’envelliment de 150,3% i del 
179,3%, respectivament) tenen un nivell de població, en general, més jove. 
 

Estructura de la població per edats per districtes. 2005 
Districte 0-14 anys 15-65 anys > 65 anys Taxa envelliment 
Districte I 12,1% 62,6% 25,3% 208,3% 
Districte II 8,7% 63,1% 28,2% 226,0% 
Districte III 12,7% 68,3% 19,0% 150,3% 
Districte IV 10,8% 69,7% 19,4% 179,3% 
Total 11,6% 66,7% 21,6% 189,8% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
 
Composició familiar 

L’any 2001, es destaca que si bé la majoria de les llars estan formades per entre 3 i 5 
persones, un elevat 18% estan compostes per una sola persona. Si bé no es tenen dades de les 
llars habitades per només una persona, es considera que un elevat nombre d’aquestes està 
formada per persones d’edat elevada, amb les necessitats de dependència que suposa 
(assistència domiciliària, serveis de cura a la gent gran, etc.)  
 

Llars segons nombre de persones. 2001 
Nombre persones % 

1 17,9 
2 29,2 
3 24,3 
4 20,1 
5 6,3 

6 i més 2,3 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

 
 

Lloc de naixement de la població 
Pel que fa al lloc de naixement dels habitants del municipi l’any 2001, un 75,9% 

d’aquests han nascut a Catalunya, un 20,1% a la resta de l’Estat Espanyol, mentre que el 4% 
ho han fet a l’estranger, amb unes proporcions lleugerament més altes de població nascuda a 
Catalunya que la resta de la comarca. Es percep un augment de la població nascuda a 
l’estranger respecte l’any 1996. 
 

Població segons el lloc de naixement. 2001 
Lloc 1996 2001 
Mateixa comarca 53,7% 53,0% 
Altra comarca 23,0% 22,9% 
Resta Estat 21,8% 20,1% 
Estranger 1,5% 4,0% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Nivell d’instrucció de la població 
El nivell d’instrucció de la població de Ripoll també és relativament similar al de la 

resta de la comarca, amb un 11,2% dels majors de 10 anys que no tenen cap titulació, un 
33,0% que tenen estudis de primer grau, un 47,2% amb estudis de segon grau i un 8,6% amb 
estudis de tercer grau. En general, les característiques socials i econòmiques del conjunt de 
la comarca (envelliment, pèrdua d’habitants, emigració de col·lectius en edats joves) fan que 
el nivell d’instrucció de la població sigui inferior a la del conjunt de Catalunya, amb més 
persones sense estudis i una menor proporció de persones amb estudis superiors.  
 

Població de 10 i més anys segons el nivell d’instrucció. 2001 
Nivell Nombre (%) 
Sense estudis 1.094 11,2% 
Primer grau 3.224 33,0% 
Segon grau 4.614 47,2% 
Tercer grau 839 8,6% 
Total 9.771 100,0% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

 

Prospectiva de la població 
A partir de la projecció de la població del municipi, es defineixen 4 possibles escenaris 

futurs; des d’un escenari baix, on el municipi perdria població fins a 9.735 habitants l’any 
2015, fins a un escenari alt amb un augment del nombre d’habitants que arribaria l’any 2015 
a 11.613. L’establiment de les bases per a afavorir el desenvolupament econòmic del municipi 
determinarà quin serà la tendència i l’escenari més possible per als propers anys. En tot cas, 
sigui quin sigui l’escenari de futur, les perspectives de canvi dels volums de població en el 
futur no són massa elevades, i oscilen entre els 9.735 habitants i els 11.613 per a l’any 2015. 
 

Projeccions de població, segons escenari 
Escenari 2005 2010 2015 

Baix 10.863 10.110 9.735 
Mitjà-Baix 10.863 10.417 10.250 
Mitjà-Alt 10.863 10.873 11.014 
Alt 10.863 11.275 11.613 

Font: El·laboració pròpia 
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1.1.3. El mercat laboral 
 
Tot i la crisi econòmica i el procés de reconversió industrial que va patir durant als 

anys noranta, la comarca del Ripollès presenta una alta taxa d’activitat (superior al 50%) 
provocada per la forta participació femenina que històricament hi ha hagut al mercat laboral 
local (presència d’indústries tèxtils i manufactureres). Aquest també és el cas del municipi de 
Ripoll, que, representant una important proporció de la població activa de la comarca (quasi 
del 40%), presenta aquest indicador considerablement elevat (51%).  
 

La taxa d’activitat de la comarca l’any 2001 era del 50,7%, lleugerament superior a la 
del conjunt de comarques de muntanya (49,6%) i inferior a la corresponent al conjunt de 
Catalunya (53,4%). Per zones, el Baix Ripollès, amb més presència d’activitats industrials i la 
Vall de Camprodon, amb una alta activitat turística i amb més activitats comercials, són les 
dues zones amb una taxa d’activitat superior. Ripoll presenta una taxa d’activitat del 51,0%, 
essent, molt més elevada la del col·lectiu masculí (taxa del 61,2%) que la corresponent al de 
les dones (taxa del 42,9%). 
 

La població ocupada resident del municipi de Ripoll l’any 2001 és de 5.020 persones. 
Aquesta es concentra en bona part en els sectors de la indústria (sobretot indústria 
manufacturera- tèxtil i metall) i dels serveis, amb un 41,3% i un 47,2%, respectivament. Cal 
tenir en compte, no obstant, que part d’aquests treballadors es desplacen a treballar a altres 
municipis i, paralel·lament, al municipi s’hi desplacen treballadors de fora.  
 

Població ocupada per sectors econòmics. 2001 
Sector Nombre de treballadors 

Agricultura 95 
Indústria 2073 
Construcció 482 
Serveis 2370 
Total 5.020 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Tot i disposar d’una taxa d’activitat relativament alta, l’important envelliment que 
pateix la població de Ripoll pot provocar una pèrdua de la capacitat de sostenir aquesta 
activitat en un futur. Es pot analitzar el potencial de creixement de la població activa pels 
propers anys, a partir d’un conjunt indicadors: 
 
- Índex de substitució: relaciona la població de 0 a 14 anys amb la de 50 a 64 anys i permet 

comparar les entrades i les sortides de l’edat activa en els anys propers. Actualment (any 
2001) aquest indicador té un valor de 0,68 (inferior a 1) i una tendència decreixent. 

  
- Índex de creixement: relaciona el conjunt de la població de 0 a 14 anys amb el de 15 a 29 

i compara el ritme de les entrades a l’edat activa en els darrers anys amb els propers 15 
anys. El seu valor l’any 2.001 és de 0,57 i la seva tendència decreixent. 

 

- Índex de potencial de creixement: s’obté del producte dels dos anteriors i representa les 
possibilitats pròpies d’una unitat territorial, en cas de no produir-se migracions. El seu 
valor és de 0,39 amb tendència decreixent. 

 

L’anàlisi dels 3 indicadors anteriors mostra una important disminució en el municipi de 
la taxa i un seguiment d’aquesta tendència pels propers anys. El sentit descendent 
d’aquests índexos és fruit d’aquest continu envelliment de la població, que redueix el 

potencial de mà d’obra de cara als anys vinents. Al tenir un índex de potencial de 
creixement inferior a 1, es percep que la tendència dels propers anys és que no es podran 
cobrir les teòriques vacants laborals futures, a no ser que estiguin ocupades per persones 
foranies. 
 

Si a l’any 2001 hi havia a Ripoll 5.020 ocupats residents, el nombre de llocs de 
treball localitzats era de 4.618, amb una diferència lleugerament negativa, i per tant, amb 
més persones que es desplacen del municipi a treballar fora, que treballadors de fora que ho 
venen a fer a Ripoll. No obstant, es percep en els darrers anys, un augment dels llocs de 
treball localitzats al municipi. Es percep també un procés de terciarització del mercat de 
treball local, tot i que en la composició del Producte Interior Brut, el sector industrial encara 
mostra un major pes. 
 

Així, dels 5.020 ocupats residents al municipì, 3.324 treballen a Ripoll mateix i 1.696 
van a treballar fora, mentre que dels 4.618 llocs de treball localitzats al municipi, 3.324 
estan coberts per residents del municipi mateix i 1.294 són gent que es desplaça des d’altres 
llocs.  
 

Població ocupada i llocs de treball localitzats. Ripoll. 2001 
 

    OCUPATS RESIDENTS      LLOCS DE TREBALL LOCALITZATS 
      5.020                   4.618 

 
 
 
 
 
 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Amb aquestes dades es desprèn que Ripoll és un municipi que expulsa lleugerament 
més llocs de treball que els que atrau. Els municipis on més es desplacen els treballadors de 
Ripoll que van fora són Campdevànol, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Barcelona 
i Vic. Per contra, la majoria de treballadors que no viuen al municipi venen de Campdevànol, 
Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser, Camprodon i Torelló, tots ells territorialment 
propers a Ripoll, excepte Barcelona, degut a què viuen i treballen allí però que, 
suposadament, estan empadronats com a habitants de Ripoll. 
 

Per sectors, la majoria dels treballadors de Ripoll que es desplacen a treballar fora ho 
fan al sector serveis (un 45%) o bé al sector industrial (43%), mentre que, pel que fa als 
treballadors que venen de fora a treballar al municipi, treballen, en bona part (un 50%) als 
serveis i, en menys volum (41%) a la indústria.  
 

Així doncs, cal tenir en compte les diferències que hi ha si es considera la població 
ocupada resident (que n’hi ha que treballen al municipi i n’hi ha que es desplacen a fer-ho 
fora), o bé els llocs de treball localitzats (que són de treballadors del mateix municipi o bé 
que venen de fora). Al tractar-se d’una comarca eminentment industrial, el municipi expulsa 
a treballadors tant cap a la indústria com al sector serveis (altres municipis de la comarca 
més especialitzats en la indústria), mentre que, al ser Ripoll la capital comarcal, atrau més 
treballadors cap a activitats dedicades als serveis. 
 

3.324 Viuen i treballen a Ripoll  (66%) 

1.696 Viuen a Ripoll i treballen fora (34%) 

3.324 Viuen i treballen a Ripoll  (72%) 

1.003 Treballen a Ripoll i viuen fora (28%) 
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En general, tant els treballadors de Ripoll que treballen fora, com els de fora que van 
a treballar al municipi ho fan, en la seva majoria, mitjançant transport individual. 

Pel que fa a la mobilitat obligada per raons d’estudi en el col·lectiu de majors de 16 
anys, l’any 2001 el municipi de Ripoll generava un total de 665 desplaçaments i n’atreia 532, 
amb una diferència negativa de –133 (més persones que es desplaçaven a estudiar a fora).  

Si bé el mitjà de transport particular és el més utilitzat pels desplaçaments interns per 
raons d’estudi, pel que fa els desplaçaments externs s’usa en un major grau el transport 
col·lectiu. 
 

Nivell d’aturats al municipi 
El nivell d’aturats al municipi de Ripoll no és, quantitativament, molt important. En 

els darrers anys hi ha hagut una certa davallada del nombre d’aturats al municipi, tal com es 
veu al següent gràfic, tot i que amb alguns anys de creixement (del 1991 al 1994). 
Actualment, el nombre d’aturats l’any 2004 és de 272 persones, que es correspon a una taxa 
d’atur del 7,2%. No obstant, encara es divisen importants diferències entre la taxa d’atur 
masculina (4,8%) i la femenina (10,1%). 
 

Evolució del nombre d’aturats. 1990-2004 
Any Aturats 
1990 410 
1991 398 
1992 482 
1993 608 
1994 632 
1995 553 
1996 500 
1997 485 
1998 408 
1999 295 
2000 272 
2001 300 
2002 298 
2003 304 
2004 272 

Institut d’Estadística de Catalunya 

 

 

Evolució del nombre d’aturats al municipi. 1990-2004 
 

 

 

 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

 

Pel que fa a la distribució dels 272 aturats que l’any 2004 hi havia al municipi de 
Ripoll, cal considerar la importància del col·lectiu femení, representant els dos terços del 
total d’aturats del municipi. Per edats, destaca el nombre de persones aturades (tant homes 
com dones) de més de 55 anys, essent les de major pes respecte el total. Es considera, doncs, 
que encara hi ha al municipi una bossa d’aturats formada per una sèrie de col·lectius amb un 
difícil accés al mercat de treball (dones, joves, majors de 50 anys, immigrants, etc).  
 

Nivell d’aturats per gènere i per edat. 2004 
 Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 16 10 26 
De 25 a 34 anys 13 36 49 
De 35 a 44 anys 7 30 37 
De 45 a 54 anys 19 36 55 
Més de 55 anys 39 66 105 
Total 94 178 272 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Pel que fa al nombre de persones aturades per branca d’activitat, cal considerar la 
importància que tenen les indústries manufactureres com a principals generadores d’atur. Un 
45% de les persones aturades de Ripoll provenen d’aquest tipus d’empresa (cal considerar els 
recents tancaments d’empreses tèxtils al municipi que han generat un important volum de 
persones desocupades). D’altra banda, el sector del comerç i el dels serveis a les empreses, 
tot i que amb menys pes, són les altres activitats econòmiques que porten més aturats al 
municipi. 
 

Nivell d’aturats per branca d’activitat. 2004 
 Aturats (%) 

Primari 1 0,4 
Indústries manufactureres 123 45,2 
Electricitat, gas I aigua 4 1,4 
Construcció 18 6,6 
Comerç I reparació 35 12,9 
Hostaleria 13 4,8 
Serveis empreses 41 15,1 
Serveis persones 15 5,5 
Altres serveis 13 4,8 
Sense ocupació anterior 9 3,3 
Total 272 100,0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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1.1.4. Estructura empresarial i indicadors d’activitat 
 

El municipi de Ripoll ha passat en els darrers anys de ser un municipi amb un fort pes 
del sector industrial, a un procés de certa diversificació, amb un sector serveis cada vegada 
amb més activitats i amb més persones ocupades. El fet de ser capital comarcal, ha provocat, 
així mateix, un desplegament de serveis al municipi d’abast comarcal gestionats per 
l’administració autonòmica o per institucions locals i de serveis a les empreses, amb un 
creixement d’aquest sector, compartint juntament amb la indústria com a base de 
l’economia local. 
 

L’estructura empresarial 

El sector primari 
Es tracta d’un sector en un clar procés de retrocés en els darrers anys, moltes de les 

activitats del qual són activitats de subsistència o amb dedicació a temps parcial. L’any 1999 
el municipi de Ripoll tenia un total de 39 explotacions. Es divisa una tendència a la baixa en 
els darrers anys d’aquest indicador (l’any 1982 el nombre d’explotacions era de 170 i l’any 
1989 era de 118). Aquestes 39 explotacions censades de l’any 1999 ocupen un total de 6.135 
Ha. i la majoria d’elles tenen explotació ramadera. 

En general, predominen al municipi les explotacions de dimensió petita i mitjana, que 
solen tenir poques parceles (en la seva majoria de 2 a 3). 

De les 6.135 Ha. considerades, 1.706 es corresponen a SAU (Superfície Agrícola 
Utilitzada), de secà en la seva totalitat: 114 Ha. són terres llaurades i 937 Ha., pastures 
permanents. Les 114 Ha de terres llaurades són en la seva totalitat conreus herbacis (guarets 
i hortes familiars), bàsicament farratges i cereals (blat). 

Pel que fa a la ramaderia del municipi, els caps de bestiar porcí és el més nombrós 
(amb un total de 2.439 caps i amb un important augment respecte l’any 1989), el segueixen, 
pel que fa al nombre, els caps de bestiar boví (1.342 caps), ovins (amb 1.123 caps), cabrum 
(amb 148 caps) i equins (amb 48 caps). En general, a tot el sector es divisa un creixement del 
nombre de caps de bestiar respecte l’any 1989.  

Tant pel que fa als titulars-caps d’explotació com dels assalariats de les explotacions 
agràries del municipi, la seva majoria tenen unes edats superiors als 55 anys, amb una clara 
tendència cap al seu envelliment en els darrers anys. Aquest pot ser un handicap de cares al 
futur per a garantir una continuïtat del sector per als propers anys. En general, es detecta en 
els darrers anys al municipi, un cert procés de mecanització, amb un augment de la 
maquinària agrícola, procés que s’ha donat de manera paralel·la a la disminució dels actius 
agraris.  
 

El sector empresarial 
Ripoll, amb un fort pes i una tendència al creixement en els darrers anys del sector 

serveis, té encara el sector industrial amb un pes important, tant pel que fa al nombre 
d’establiments com pel nombre de persones ocupades. Per tant, el sector industrial té encara 
un pes decisiu en l’economia local. 

L’any 2002 el municipi té un total de 884 establiments empresarials, sense tenir en 
compte els professionals independents. Els dedicats a activitats terciàries són els més 
nombrosos, representant el 42,2% del total d’aquests, seguits dels dedicats al comerç al 
detall (amb el 29,2%) i d’activitats industrials i de la construcció (amb un 14,1% i un 14,5%, 
respectivament del total). 

 
 

Establiments empresarials. 2002 
Sector Establiments (%) 
Indústria 125 14,1% 
Construcció 128 14,5% 
Comerç al detall 258 29,2% 
Serveis 373 42,2% 
Total 884 100,0% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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El conjunt d’aquests establiments empresarials generen un total de 4.618 llocs de 

treball al municipi, distribuïts en bona part a la indústria i al sector serveis (1.877 i 2.258 
persones treballadores, respectivament). 

 
Llocs de treball localitzats. 2001 
Escenari Nombre de treballadors 

Agricultura 81 
Indústria 1877 
Construcció 402 
Serveis 2258 
Total 4.618 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Tal com es pot veure a la següent taula, entre els anys 1997 i 2002, les activitats 
dedicades al sector serveis, a la construcció i a la indústria han experimentat creixements pel 
que fa al seu nombre, mentre que les activitats dedicades al comerç al detall s’han vist 
reduïdes durant aquests anys. 
 

Evolució establiments empresarials. 1997-2002 
Any Indústria Construcció Comerç al detall Serveis Total 
1997 118 98 275 328 819 
1998 122 128 267 349 866 
1999 120 122 261 342 845 
2000 123 116 256 355 850 
2001 125 129 251 367 872 
2002 125 128 258 373 884 

% augment 
1997-2002  

5,9% 30,6% -6,2% 13,7% 7,9% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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La indústria 
Tot i que la indústria segueix essent una activitat econòmica important al municipi de 

Ripoll, durant les darreres dècades aquest sector ha experimentat un cert retrocés, seguint la 
tendència del conjunt de la comarca del Ripollès i de les comarques de muntanya en general. 
Es tracta d’un retrocés pel que fa al nombre de persones ocupades, no pas del nombre 
d’establiments, que tal com es veu a l’anterior taula, ha augmentat lleugerament.  

Les dades de la població ocupada al sector (tant de la població ocupada resident com 
dels llocs de treball localitzats) posen de relleu aquest fet. En aquest sentit, l’any 1991 hi 
havia 2.273 llocs de treball localitzats al municipi generats per la indústria, mentre que l’any 
2001, era de 1.877 llocs de treball. 

Després de les ja superades crisis i reconversions industrials dels darrers anys - amb 
unes fortes pèrdues de població ocupada en activitats industrials, sobretot tèxtil i 
metal·lúrgic-, l’activitat econòmica del municipi continua centrada en la indústria i amb un 
sector terciari cada vegada més important. Així doncs, es pot considerar que Ripoll, 
juntament amb Sant Joan de les Abadesses i Campdevànol, formen el nucli industrial de la 
comarca del Ripollès. Així mateix, les activitats industrials ubicades al municipi han 
augmentat en els darrers anys, fet que explica que tot i la crisi, la indústria local ha sabut 
incorporar elements innovadors per a fer front a les noves realitats i situació del mercat. Els 
processos d’externalització de les indústries locals també ajuden a explicar aquestes 
tendències.  

Els sectors metal·lúrgics i el tèxtil són els dos sectors més importants al municipi, 
representant aquests dos més de la meitat de les activitats industrials de Ripoll i quasi els dos 
terços dels ocupats. Han estat històricament els dos sectors industrials més presents al 
municipi. 

Establiments industrials. 2002 
Sector Establiments (%) 
Energia i aigua 8 6,4% 
Química i metall 7 5,6% 
Transformació de metalls 53 42,4% 
Productes alimentaris 9 7,2% 
Tèxtil i confecció 21 16,8% 
Edició i mobles 18 14,4% 
Altres 9 7,2% 
Total 125 100,0% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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El subsector del tèxtil, molt important encara en l'ocupació de mà d’obra, ha generat 
en els darrers anys forts nivells d’aturats. Al territori hi ha una gran tradició en la producció 
de filats, però actualment pateix una competència molt dura dels països emergents, amb una 
mà d’obra més barata, donada la lliberalització del sector. En aquest sentit, l’empresa tèxtil 
de referència i que generava més ocupació al municipi ha tancat durant l’estiu del 2005, amb 
una pèrdua de més de 150 llocs de treball (i més de 100 dones). 
 

Al municipi hi ha alguna empresa tèxtil important com Colorfil, Filgenesis o Tension 
Textil. 
El metall és l’altre sector important al municipi, que ha mantingut en els darrers anys els 
nivells d’ocupació. Aplega les implantacions industrials més dimensionades del municipi, amb 
empreses com Soler & Palau, Tallers Casals, Matrix o Comforsa (l’antiga Farga Casanova, 
propietat ara de la Generalitat de Catalunya a través d’Eplicsa). En els darrers anys, s’han 
creat al municipi també, tota una sèrie de petites empreses de components que serveixen a 
les més grans i estan ubicades aprop de les altres (en el marc del procés d’externalització 
dels processos). Pel que fa al subsector de l’alimentació, l’empresa Comercial CBG introdueix 
al mercat espanyol productes alimentaris d’Itàlia des del polígon del Mas d’en Bosch, a Ripoll. 

L’empresa Mallas del Ripollès, dedicada al subsector del plàstic, localitzada al polígon 
dels Pintors de Ripoll, està especialitzada a la fabricació de malles teixides per envasar 
productes hortofrutícoles. 
 

En general al municipi hi conviuen empreses industrials de dimensió mitjana-petita, 
amb alguna empresa de dimensió gran (de 100 a 500 treballadors). Les empreses grans 
acostumen a tenir els centres de decisió fora del municipi 
 

El següent quadre mostra l’evolució dels establiments industrials ubicats al municipi 
de Ripoll en els darrers anys. El total d’establiments industrials han variat en un percentatge 
del 6%, en bona part, sobretot, pels nous petits establiments dedicats a la metal·lúrgia i als 
productes alimentaris. Es divisa, per tant, un cert procés de diversificació de les activitats 
industrials al municipi, tot i que encara són els establiments dedicats al sector metal·lúrgic i 
tèxtil els més importants pel que fa al nombre. Aquesta encara manca de diversificació del 
sector, pot ser un element negatiu de cares al futur, doncs crea una certa dependència del 
teixit industrial del municipi envers a aquests sectors. 
 

Evolució dels establiments industrials. 1997-2002 
Any Energia 

 i aigua 
Química  
i metall 

Transf. 
metalls 

Productes 
alimentaris 

Tèxtil i 
confecció 

Edició i 
mobles 

Altres 
indústries 

Total 

1997 9 7 38 8 29 19 8 118 

1998 10 6 43 8 28 19 8 122 

1999 8 5 44 9 25 21 8 120 

2000 7 6 48 9 24 21 8 123 

2001 8 7 53 9 21 20 7 125 

2002 8 7 53 9 21 18 9 125 

% 
augment 

1997-
2002 

 
-11% 

 
0% 

 
39% 

 
13% 

 
-28% 

 
-5% 

 
-5% 

 
6% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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El dinamisme industrial del municipi dels darrers anys té el seu reflex en la creació de 
noves empreses (com es percep en les taules anteriors) i en l’ampliació d’altres, com per 
exemple l’empresa Mallas del Ripollès o la fundació MAP (una fàbrica dedicada a la producció 
d’ulleres i que ocupa més d’una cinquantena de treballadors amb disminució). 
 

En els darrers anys s’ha fet a Ripoll un gran esforç per a la creació de nou sòl 
industrial, vista la bona resposta de les empreses a l’hora d’implantar-se al municipi i a la 
comarca en general o d’ampliar les seves instal·lacions. En aquest sentit, des de fa un parell 
d’anys l’ajuntament del municipi ha realitzat diverses actuacions per ampliar el sòl industrial 
disponible, especialment en els terrenys situats entre el riu Ter i la nova ronda que enllaça 
amb la carretera C-26 en direcció a Sant Joan de les Abadesses, que constitueixen els 
polígons dels Pintors i del Mas d’en Bosch. Aquest és un indicador de l’aposta que des de 
l’Ajuntament s’ha fet per a consolidar un sector industrial al municipi. 
 

Ripoll. Zona Industrial. 2004 
 Superfície 

parceles (m2) 
Superfície lliure 

(2004) 
Pintors Centre 34.683 2.942 
Pintors nord 48.529 8.621 
Mas d’en Bosch 72.971 14.663 
Barricona (Sector A) 15.402 0 
Barricona (Sector B) 23.933 23.933 
Pla Especial Rocafiguera 15.596 15.596 
Mas Torrent 2.037 2.037 
Noguera 5.000 5.000 
Estamariu 8.980 8.980 
Total 227.131 79.768 
Pendent de Planejament   
Pla Parcial Rocafiguera 11.200 11.200 

Font: Ajuntament de Ripoll 

 

La Delegació de la Cambra de Comerç de Girona (Centre d’Empreses del Ripollès) així 
com el Consorci Ripollès Desenvolupament són 2 dispositius claus per a facilitar i crear les 
bases per a consolidar el sector industrial al municipi i al conjunt de la comarca. 

La formació dels que s’han d’incorporar al mercat de treball és un altre dels aspectes 
en els quals s’està incidint des de les administracions i també des del sector privat. En aquest 
sentit Ripoll ha estat un municipi precursor amb l’entrada en funcionament de l’Escola de 
Treball del Ripollès, un centre privat únic a Catalunya que sorgeix de la iniciativa de 
l’empresari Eduard Soler. Aquesta iniciativa està constituïda per una residència per allotjar 
els estudiants d’altres zones i unes naus industrials equipades amb tallers, laboratoris i 
centres de fabricació que permeten als estudiants formar-se i, al mateix temps, treballar en 
processos reals de producció. 

L’objectiu de l’Escola és el d’oferir formació a nivell tecnològic i té unes instal·lacions 
modernes pensades perquè els equips utilitzats en l'aprenentatge siguin pràcticament els 
mateixos que fa servir la indústria. (Laboratori de CNC, Taller de CNC, Aula de CAD). L'escola 
del Treball del Ripollès ofereix un ensenyament molt vinculat a les necessitats industrials i de 
producció, fet que garanteix uns serveis adaptats a la realitat del territori. 

Alguns sectors poc importants fins avui poden gaudir de possibilitats de 
desenvolupament en el futur, com la indústria alimentària, de cara a la transformació i 
comercialització de productes agraris i les activitats artesanals, aprofitant recursos locals. 

La disponibilitat de sòl industrial i l’articulació de la formació i l’empresa, amb la 
iniciativa privada singular com és l’Escola del Treball del Ripollès, són dos factors de 

localització industrial que poden ser claus per a dinamitzar encara més el sector industrial del 
municipi i, en general, de la comarca. 
 

El sector serveis 
En el marc del procés de terciarització de les economies occidentals en general, 

l’activitat terciària ha experimentat un creixement important i continuat en els darrers anys 
a Ripoll, fins al punt que a partir de l’any 1996 els llocs de treball localitzats en el sector 
serveis ja superaven als de la indústria. Es tracta d’un impuls que gira, sobretot a l’entorn del 
desplegament al municipi, com a capital comarcal, d’equipaments i amb el desenvolupament 
de determinats serveis per part de les institucions locals. 
 

Els subsectors on s’han produït un increment més important de l’activitat (tant del 
número de treballadors com d’establiments) en els darrers anys són a l’administració pública, 
i, en general, els serveis a les persones i a les empreses. Tot i això, és el sector del comerç al 
detall o de proximitat encara el que ocupa a més treballadors dins el terciari. El turisme és 
també un sector que, en el marc del seu pes a nivell comarcal, presenta una important 
possibilitat de desenvolupament al municipi.  
 

- Establiments dedicats al comerç de proximitat 
 El municipi de Ripoll disposava l’any 2002 de 258 establiments dedicats al comerç al 
detall. Els dedicats a productes alimentaris, (amb 96 establiments i representant el 37,2% del 
total) són els més nombrosos, seguit dels dedicats a la venda de roba i de calçat (amb 50 
establiments i representant el 19,4% del total). Així mateix també són importants pel seu 
nombre, els establiments catalogats com a altres (40 establiments, un 15,5% del total), així 
com els dedicats a la venta de productes químics (un 10,1% del total). 
 

Establiments dedicats al comerç al detall. 2002 
Sector Establiments (%) 
Productes alimentaris 96 37,2% 
Roba i calçat 50 19,4% 
Articles per a la llar 24 9,3% 
Llibres i periòdics 7 2,7% 
Productes químics 26 10,1% 
Material de transport 15 5,8% 
Comerç NCAA 40 15,5% 
Total 258 100,00% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Ripoll concentra bona part dels establiments comercials de la comarca, essent el 
centre comercial de més pes del Ripollès. En general, es tracta d’un comerç de tipus 
tradicional de consum interior, moltes vegades de caire familiar, de dimensions generalment 
reduïdes i sense una visió estratègica del negoci. Així mateix tal com es mostra a continuació, 
aquest sector ha sofert en els darrers anys una forta competència de noves formes comercials 
que ha provocat una certa desaparició dels establiments més petits, que no han pogut fer 
front a aquestes noves formes. 

El següent quadre mostra l’evolució dels establiments dedicats al comerç al detall a 
Ripoll en els darrers anys. Es divisa que el total d’establiments comercials s’han reduït en un 
percentatge del 6%. Per tipus d’activitat, els dedicats a productes químics, i a materials de 
transport són els únics que han augmentat el seu nombre en els darrers anys, mentre que la 
resta d’establiments s’han reduït en aquests anys. 
 

Evolució dels establiments dedicats al comerç al detall. 1997-2002 
Any Productes 

alimentaris 
Roba i 
calçat 

Articles 
llar 

Llibres i 
periòdics 

Productes 
químics 

Material 
transport 

Comerç 
NCAA 

Total 

1997 109 54 30 7 20 13 42 275 
1998 109 50 27 9 19 15 38 267 
1999 101 52 27 8 19 16 38 261 
2000 96 50 27 8 20 16 39 256 
2001 92 52 24 7 21 16 39 251 
2002 96 50 24 7 26 15 40 258 

% 
augment 

1997-
2002 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

- Els nous formats del comerç 
Una de les principals problemàtiques que han patit els comerços tradicionals i de 

petita dimensió en els darrers anys ha estat el sorgiment de noves formes de comerç-grans 
superfícies comercials-que s’han ubicat en bona part del territori, que ha provocat que els 
formats comercials tradicionals hagin patit aquestes noves formes de competència que els ha 
obligat moltes vegades a tancar o a especialitzar-se i a buscar fórmules alternatives. 
 

En aquest sentit, s’ha fet una anàlisi de les superfícies existents al voltant del municipi 
de Ripoll, considerant les tipologies de superserveis (superfícies entre 120 i 399 m²) i de 
supermercats (superfícies entre 400 i 2.499 m²) ubicades a la comarca del Ripollès l’any 2000. 

Superfícies comercials 
Tipologia Superfície comercial a la 

comarca 
Nombre 

d’establiments 
Superserveis 2.600 m2 5 
Supermercats 4.198 m2 4 

Font: Estudi Generalitat de Catalunya. Departament de Comerç. 

 

En aquests darrers anys (del 2000 al 2004) s’han establert encara més superfícies 
d’aquest tipus al municipi, fet que encara ha provocat un augment d’aquest tipus d’ofertes 
comercials. 
 

Pel que fa al mercat setmanal de Ripoll, (que té lloc els dissabtes) és el més important 
i amb més capacitat d’atracció del conjunt de la comarca. 

- Establiments d’empreses de serveis 
L’escassa població de la zona i el comportament demogràfic del municipi i, en general 

de la comarca, han condicionat històricament el desenvolupament dels serveis al municipi. No 
obstant, i tal com ja s’ha considerat anteriorment, en els darrers anys, el sector ha vist una 
important consolidació, amb un augment tant pel que fa al nombre d’activitats o 
establiments com d’ocupats. La consolidació d’organismes públics (tant d’àmbit comarcal o 
local), així com l’augment d’establiments dedicats als serveis (a les empreses i a les 
persones) han provocat  aquest procés de terciarització del municipi. 

En aquest sentit, l’any 2002, els establiments dedicats a serveis personals (amb un 
34,6% del total), els dedicats a l’hosteleria (amb un 21,7%) i els dedicats a transports i 
comunicacions (amb un 12,9%) són els més nombrosos al municipi. 
 

Establiments d’empreses de serveis. 2002 
Sector Establiments (%) 

Comerç a l’engròs 44 11,80%

Hosteleria 81 21,72%

Transport i comunicacions 48 12,87%

Mediació financera 15 4,02%

Serveis a les empreses 26 6,97%
Serveis personals 129 34,58%

Immobiliàries i altres 30 8,04%
Total 373 100,00%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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El següent quadre mostra l’evolució dels establiments dedicats a serveis establerts al 
municipi de Ripoll en els darrers anys. Es divisa que el total d’establiments dedicats a serveis 
han crescut en un 14%. Per tipus d’activitat, els dedicats a serveis a les empreses (procés 
d’externalització de les grans empreses), així com els dedicats a serveis immobiliaris i altres 
són els que han crescut més en aquests anys. 
 

Comerç a l’engròs

Hosteleria

Transport i
comunicacions
Mediació financera

Serveis a les empreses

Serveis personals

Immobiliaries i altres
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Evolució dels establiments dedicats a serveis. 1997-2002 
Any Comerç a 

l’engròs 
Hosteleria Transp.  i 

comunic. 
Mediació 
financera 

serveis a 
empreses 

Serveis 
personals 

Immob.  
i altres 

Total 

1997 39 84 58 16 8 109 14 328 
1998 41 86 57 16 13 113 23 349 
1999 37 86 52 16 16 112 23 342 
2000 39 81 53 16 20 120 26 355 
2001 40 85 51 14 25 123 29 367 
2002 44 81 48 15 26 129 30 373 

% 
augment 

1997-
2002  

13% -4% -17% -6% 225% 18% 114% 14% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

El sector de l’hosteleria, així com en general, el sector turisme és un sector de futur al 
municipi de Ripoll. La presència de recursos naturals, al voltant del municipi, fan d’aquest, 
un sector estratègic de cares al futur. Pel que fa als establiments hotelers, Ripoll disposa de 6 
hotels (3 d’una estrella, 2 de dues estrelles i 1 de tres estrelles), amb 71, 92 i 77 places, 
respectivament. Així mateix, Ripoll disposa d’un càmping de segona categoria, amb un total 
de 200 places i 2 restaurants. De manera complementària, al municipi s’han consolidat en els 
darrers anys vàries activitats dedicades a serveis turístics, restaurants, venda de productes 
típics, etc. 

El municipi disposa d’una Oficina de Turisme que gestiona el Centre d’Iniciatives i 
Turisme (CIT), que ofereix informació turística. En el transcurs dels anys l’oficina s’ha anat 
adaptant a les necessitats dels visitants i turistes ampliant la informació i l’atenció al públic 
amb personal més qualificat. 

 

Indicadors d’activitat  

La Renda Familiar Disponible del municipi és de 104,185 Milions d’euros, que suposa 
una RFD per habitant de 9551,10 euros amb un índex de 101,54 si es considera la mitjana 
catalana igual a 100. L’índex corresponent al conjunt de la comarca del Ripollès és de 108,29. 

D’altra banda, el Producte Interior Brut per habitant del municipi de Ripoll és de 
80,05, considerant la mitjana de Catalunya igual a 100. 

Es pot considerar, doncs, que, pel que fa als indicadors macroeconòmics, el municipi 
està lleugerament situat per sobre la mitjana catalana pel que fa a la RFD per habitant i per 
sota de la mitjana catalana pel que fa al PIB per habitant. 

Ripoll té l’any 2002 un parc de vehicles format per 7.126 unitats, que suposa una 
mitjana de 664 vehicles per 1.000 habitants, inferior a la mitjana comarcal (715) i superior a 
la del conjunt de Catalunya. 

El nombre de línies telefòniques del municipi l’any 2002 és de 4.867, representant una 
taxa de 454 línies per cada 1.000 habitants, lleugerament inferior a la mitjana catalana (469). 
L’any 2002 Ripoll tenia un total d’11 entitats bancàries. 
 

Habitatge 
 L’any 2004 hi havia al municipi un total de 5.140 habitatges familiars, la majoria dels 
quals (un 78,1%) eren habitatges principals. De la resta, es destaquen els vacants (18,3%) i els 
catalogats com a secundaris (3,4%). Per nombre de plantes, un 73% tenen 3 plantes o menys. 
 L’activitat constructora de la comarca del Ripollès és en general molt elevada, essent 
la quarta comarca de muntanya amb un major nivell de construcció, per sota només de les 
especialitzades en l’activitat turística. 
 Pel que fa a nova vivenda, entre l’any 2001 i el 2002 es van iniciar i acabar al 
municipi un total de 141 habitatges, xifres que denoten un alt nivell d’activitat pel que fa al 
sector de la construcció 

 

Nombre d’habitatges iniciats i acabats 
 2001 2002 

Iniciats 81 60 
Acabats 76 65 

Font: Col·legi Aparelladors de Girona 

 

 A banda dels nous habitatges, s’està produint també al municipi un increment de les 
accions de rehabilitació, ja sigui d’edificis o dels entorns dels nuclis antics. En són exemples 
la millora i acoloriment de les façanes del riu Ter i la urbanització de l’entorn del Monestir.  
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1.1.5. Infraestructures, equipaments i serveis 
 

Equipaments i serveis 
El municipi de Ripoll concentra bona part dels serveis i dels equipaments d’àmbit 

comarcal. Aquesta concentració dels equipaments sanitaris, socials i escolars, una xarxa 
d’equipaments culturals i una certa modernització de les estructures comercials, han 
contribuït a afirmar la capitalitat del municipi en els darrers anys. 
 

Equipaments docents 
El municipi de Ripoll disposa de diversos equipaments docents. Pel que fa a l’educació 

infantil, l’any 2002 disposava de 7 centres (3 de titularitat pública i 4 de titularitat privada). 
Les escoles que ofereixen ensenyament primari al municipi són 4, dues de caràcter públic i les 
altres dues privades. 

Pel que fa a l’ensenyament secundari, el municipi disposa d’ESO, batxillerat, Formació 
de Grau Mitjà i Formació de Grau Superior. Pel que fa a ESO, hi ha al municipi un equipament 
docent públic i un de privat.  

Es considera que els equipaments docents del municipi són els adequats a la dimensió i 
a les necessitats del municipi (i del seu àmbit d’influència). Al marge dels centres que 
imparteixen els nivells de la LOGSE, Ripoll disposa d’altres ensenyaments específics: música, 
centres d’ensenyament especial, programes de garantia social, ensenyament d’adults, i 
centres universitaris (UOC, UNED, etc.). L’aplicació de la reforma ha reforçat la capitalitat de 
Ripoll en aquest àmbit. 
 
 
Equipaments sanitaris 

Pel que fa als equipaments sanitaris, Ripoll no disposa d’hospital (l’Hospital Comarcal 
està ubicat a Campdevànol), no obstant hi ha una Ârea Bàsica d’Atenció Primària (ABS) 
d’abast supramunicipal, amb els serveis d’atenció domiciliaria, i els serveis de consultes 
d’especialitats i de diagnòstic per la imatge.  

Els equipaments especialitzats es completen amb un centre de preparació maternal i 
planificació familiar, un centre de salut mental per adults integrats a l’àrea bàsica de salut, 
el servei d’atenció precoç i un centre d’atenció i de seguiment a les drogodependències.  

Ripoll disposa també d’altres serveis sanitaris privats: una mútua laboral, un centre de 
rehabilitació i dos centres de reconeixement mèdic a conductors. 

Ripoll disposa actualment de 5 establiments farmacèutics. Així mateix, el municipi 
disposa l’any 2000 d’un total de 82 places de residència per a gent gran, en les 2 residències 
que hi ha (una de titularitat privada i una de pública). 
 

Equipaments culturals i esportius 
Tot i que Ripoll concentra bona part dels equipaments culturals d’abast supracomarcal 

del conjunt del Ripollès, es considera que té un dèficit d’equipaments d’aquest tipus. El 
municipi disposa de dues biblioteques. Així mateix, també disposa d’altres equipaments 
culturals d’àmbit comarcal, com el museu Etnogràfic, l’Arxiu Comarcal o la propera 
construcció d’un centre cívic. Pel que fa als equipaments esportius, Ripoll també disposa de 
diverses infraestructures (camp de futbol, pistes esportives, etc.), tot i que també es 
consideren encara certes mancances en aquest sentit. 
 

 

 

 

Infraestructures 

Infraestructures viàries 
Les principals xarxes viàries del municipi de Ripoll són la carretera C-17 (o N-152) i la 

C-26. La carretera C-17 és la principal via de comunicació de la comarca en direcció nord-sud. 
Procedent de Vic, ve del sud de la comarca i uneix Ripoll amb Campdevànol i Ribes de Freser 
en direcció Puigcerdà. La carretera ha patit en els darrers anys una sèrie de millores en 
direcció Barcelona que han provocat una reducció del temps de viatge des de Ripoll a la 
capital catalana en uns 30 minuts i un augment de la seguretat. En els darrers anys hi ha 
importants inversions en les comunicacions viàries que facilitaran la connexió tant amb Vic 
(millores de la carretera C-17 al seu pas per Sant Quirze de Besora i Montesquiu), com amb 
Olot (construcció de la nova carretera l’Eix Vic – Olot per Bracons, que escurçarà el trajecte 
amb Olot en 20 minuts i connectarà amb Figueres i la Frontera francesa). 
 

Ripoll és el nexe d’unió entre la C-17 i la C-26. L’emplaçament del municipi en el 
junyent dels rius Ter i Freser i l’estructura del seu casc urbà ha provocat dificultats en 
l’ordenació del trànsit.  
 

Pel que fa a les comunicacions ferroviàries, el municipi disposa de la línia Barcelona-
Vic-Ripoll-La Tor de Querol, d’ús bàsicament comarcal i intracomarcal. 
 

Quant al transport públic, el municipi és el centre de les línies de transport públic 
interurbà que està servit per 4 empreses: TEISA que regula la línia Ripoll-Olot-Girona, Güell i 
Güell SA que explota les línies Ripoll-Camprodon-Prats de Molló, l’empresa Mir, SA, que 
manté els trajectes Ripoll-Guardiola de Berguedà i Ripoll-Ribes de Freser i finalment entre 
Ripoll i Sant Quirze de Besora que efectua l’empresa Verdaguer Viñeta. 
 

Infraestructures ambientals 
El Programa de gestió de Residus Municipals del Ripollès, redactat per la Junta de 

Residus i aprovat pel Consell Comarcal, preveu la construcció d’una deixalleria a Ripoll. A 
partir de l’any 2000 es va implantar també la recollida de la fracció orgànica al municipi.  
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1.1.6. El desevolupament del nou planejament : qualificació del sòl adoptada 
 
CRITERIS PER A LA CLASSIFICACIÓ DE NOU SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
 

Els criteris que foren exposats al públic en relació a la classificació de nou sòl urbà i 
urbanitzables foren  parteixen de la premissa de que la creació de nou sòl per a l’edificació 
és previst que s’obtingui tant a dins del sòl urbà i dels sectors de sòl per a urbanitzar encara 
pendents d’execució, com a partir de nous terrenys de sòl no urbanitzable que es proposen 
d’urbanitzar; i són els següents: 
 

1 La creació de  nous terrenys edificables dins el sòl  urbà i el sòl urbanitzable es 
preveu que es produeixi en principi: 

a) en aquells àmbits ja classificats pel PG’84 com a tal i pendents d’execució: sigui a 
través de les unitats o polígons d’actuació sigui en sectors del sòl urbanitzable, si 
reuneixin les condicions urbanístiques, i paisatgístiques adequades. 
b) Per substitució per usos residencials dels usos admesos en els terrenys urbans 
qualificats d’industrials en el PG’84 però  ocupats per  edificacions o instal·lacions 
industrials que es troben actualment en situació de desús o de previsió de  trasllat de 
l’activitat.  

 
2. La proposta de  classificació de sòl urbà i urbanitzable ha de partir de la base que 

és necessari establir uns límits estables, clars i coherents de la ciutat amb el medi físic, i que 
aquests límits responguin a criteris urbanístics, geogràfics, paisatgístics, i de protecció del 
medi natural, i en concordança amb les necessitats de creixement.  
 

3.  La classificació del nou sòl urbanitzable es pretén fer a partir de la consideració  
de la ciutat física com una combinació de parts plenes i parts buides, d’espai construït i 
d’espai lliure d’edificació  a diferents escales, de ciutat i de barri.  

Cadascuna d’aquestes parts de ciutat o barris ha de poder assolir per que funcionin 
com  a tal, una certa massa crítica d’habitants, han de tenir els elements d’estructura física  
que els cohesioni  i han d’estar dotats d’una forma urbana clara i d’altres elements urbans 
que els identifiquin.  

Els barris, espais plens, han d’estar relacionats entre ells amb elements de 
l’estructura viària; per altra banda, els parcs, espais buits, han de poder estar relacionats 
entre ells mitjançant corredors verds que els relacionin tant amb les parts construïdes com 
amb l’espai natural obert exterior a la ciutat. 
 

4. Es pretén evitar la concepció de la ciutat com un continu de sòl urbanitzat i 
transformat. Es propugna concebre-la, en canvi, com un conjunt de fragments edificats que 
formen un tot; però de manera que entre ells es permeti fluir  els espais lliures i naturals. 
Aquesta estructura  ha de facilitar el contacte directe i diari de la població amb els espais 
naturals, a l’ensems que ha de permetre incorporar la major part dels elements del medi 
físic: els cursos hídrics,  com els rius, rieres, recs i la seva vegetació; les masses boscoses; els 
accidents topogràfics, com marges o salts del territori; i altres elements del relleu amb les 
seves característiques actuals,  com a parts integrants de la ciutat.  

Aquesta concepció física de la ciutat comporta la classificació de nou sòl urbà i 
urbanitzable no solament per  la creació dels espai plens o edificats, sinó també per a la 
creació de determinats  buits urbans com parcs d’interposició urbana  per al lleure passiu, o 
per a equipaments públics extensius destinats al lleure actiu com zones esportives o altres 
tipus d’equipaments col·lectius. 
 

5. Davant la hipòtesi de que dins d’aquests nous límits no es pugui proporcionar 
l’extensió de terrenys suficient per a satisfer la demanda estimada de sòl urbanitzable es 

plantegen dues possibilitats: ultrapassar el primer límit   establert d’acord amb els criteris 
abans esmentats o bé externalitzar l’oferta de sòl necessària a altres municipis veïns que 
disposin de sòl en millors condicions per a ser urbanitzats en funció dels diferents usos. 
Aquesta darrera possibilitat és  la que es proposa com  alternativa en aquests criteris per a la 
revisió del PG’84. 
 

6. La nova classificació de sòl urbà o urbanitzable  ha de permetre: 
Redissenyar els límits de les parts construïdes de la ciutat amb relació al sòl no 

urbanitzable. 
Preservar els elements  de més interès des del punt de vista paisatgístic, natural, o 

arquitectònic, compresos dins els nous sectors de sòl urbanitzable. 
Establir una qualificació dels usos i de  les tipologies  de l’edificació que estigui en 

consonància amb els usos i tipologies edificatòries de  les zones confrontants. 
 
ALTERNATIVES ESTUDIADES PER A L’EXTENSIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE.  

 
Els indrets del territori on es proposa l’ampliació dels límits del sòl urbanitzable o el 

manteniment de la  classificació actual de sòl urbanitzable per tal de dur a terme els 
objectius fixats anteriorment són els que es descriuen més avall. Algunes d’aquests propostes 
de classificació de sòl només són compatibles amb determinades alternatives del sistema 
general de comunicacions.  
 

Descartats d’entrada els terrenys del Pla d’Ordina doncs és criteri de l’Ajuntament el 
manteniment d’aquests terrenys com a sòl no urbanitzable per a protecció del caràcter 
agrícola, i per raó de les seves característiques mediambientals  que s’expliciten a l’Estudi 
del Medi Natural per a la revisió del Pla General; els terrenys que més avall es descriuen, són 
els que, presenten unes millors condicions de planimetria, accessibilitat respecte al centre 
urbà, i extensió, per a una ampliació urbana dins el terme municipal Ripoll. 
 

L’ordenació i la qualificació dels usos que es proposa es pretén fer atenent les 
característiques del relleu, així  com  les actuals distribucions dels usos del sòl i de les 
tipologies edificatòries existents. 
 

1.  La Querola - Font del Sant  i Sant Pere . 
Aquest  àmbit de sòl urbanitzable dels plans de Sant Pere i de la Font del Sant, per a 

edificació de caràcter residencial, es correspon aproximadament amb el ja classificat en el 
PG’84; ocupa una part de les terrasses altes de la riba esquerra del Freser i exclou tan les 
fondalades dels torrents que les seccionen com els marges que separen aquestes terrasses 
altes de les intermèdies, i que segueixen aproximadament la direcció de la vall.  

Per les característiques de la geografia física a la que s’adapta, aquest àmbit, té 
forma allargassada i s’estendria des de la zona de la Carola fins els plans de Sant Pere  
deixant lliure els espais necessaris per a interrompre el continu urbanitzat i per a crear les 
zones verdes d’interposició entre el usos residencials i els industrials existents. Aquestes 
circumstàncies són les que  comportaran  la redefinició dels límits establerts en el 
planejament del 1.984.   

L’ordenació urbanística d’aquests terrenys ha d’estar suportada pel tram nord de la 
nova anella de circumval·lació del centre urbà, que ha d’unir l’Av. del Comte Guifré amb la 
carretera de Ribes i la N-152. I les  característiques tipològiques de les edificacions i les 
densitats  han de permetre una integració paisatgística en l’entorn.   

La classificació d’aquests terrenys  com a sòl urbanitzable, o almenys de la seva major 
extensió,  no és compatible amb les solucions de la xarxa viària territorial que preveuen el 
pas de l’eix viari est-oest (eix pirinenc) pel corredor situat  al sud de la muntanya de St. Roc, 
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doncs els enllaços entre els dos eixos – eix pirinenc i C-17 - i accessos al nucli urbà inutilitzen 
la major part de la plana més propera a la font del Sant.  
 

2.  La Solana  
Els terrenys que es proposen per a ser classificats com a sòl urbanitzable per a 

activitats econòmiques són els compresos entre la carretera C-17 i el Ter, en el tram comprès 
entre el sòl urbà de la zona de Cal Deu i la intersecció amb la carretera de Les Llosses  

Aquí, els canvis de la classificació  tenen per a objectiu l’ordenació de l’espai ja 
parcialment transformat i construït, per instal·lacions hoteleres i les seves instal·lacions 
esportives, així com altres construccions en desús; pel nord, aquest àmbit limita amb les 
implantacions de les noves superfícies comercials. 

L’ordenació urbanística d’aquests terrenys, conjuntament amb els de Caselles,  ha de 
permetre dignificar l’accés sud de Ripoll  
 

3.  Caselles.  
Aquest àmbit comprèn els terrenys relativament planers, situats entre la carretera C-

17 i la muntanya del Remei; presenten no obstant una línia de discontinuïtat altimètrica, en 
el sentit nord-sud, que es tradueix en un marge d’importància variable, recobert per una 
roureda que accentua la separació entre les  dues parts. 

Als plans situats a cota alta, es pretén destinar a usos residencials, de baixa densitat 
en continuació de les tipologies actualment existents en el sòl urbà consolidat del pla parcial 
del mateix nom. 

Als plans situats a cota més baixa, al costat de la carretera seria possible la seva 
ocupació per tipologies edificatòries residencials que proporcionessin mes densitat, i també 
per d’altres destinades a activitats econòmiques. 

L’ordenació urbanística ha de permetre la conservació dels elements principals del 
paisatge, especialment el relleu, i els bosquets sobre el marge que separa els dos plans, pel 
seu  d’interès com element natural que pauta el paisatge de tot l’indret per la seva 
continuïtat àdhuc en el sòl urbà de Caselles.  
 

4. Ampliacions del sòl urbà o urbanitzable  
Com extensions del sòl urbà o urbanitzable, que tenen per  a objecte l’execució de 

determinades operacions de redisseny dels límits de la ciutat que no pas el  d’atendre la 
demanda futura de sòl edificable, per raó de la seva limitada extensió, es proposa l’ampliació 
del sol edificable a la zona del pla de Sant Pere i dels plans de Palol. 

La transformació urbanística d’aquests terrenys respon a diferents  factors, si bé en 
tots dos casos hi concorren tan la seva  topografia planera i la bona orientació geogràfica, 
com  la immediatesa del sòl urbà: 

En els terrenys del pla de Sant Pere la transformació urbanística va vinculada, a més,  
a la previsió d’obertura del nou tram nord de l’anella de circumval·lació del centre, a partir 
de l’Av. del Compte Guifré. 

En els terrenys del pla de Palou, d’extensió força inferior a l’anterior,  la 
transformació respon a la conveniència d’acabar l’ordenació urbanística d’una zona  ja 
parcialment  ocupada per edificacions i usos urbans. Aquesta opció de planejament només és 
compatible amb les alternatives de la xarxa bàsica territorial  que preveuen l’eix pirinenc pel 
corredor nord (nord de Sant Roc) 
 

5. Reconsideració de l’extensió i els límits de determinats sectors de sòl 
actualment classificat com a urbanitzable. 
- La Torre. 
Aquest sector de sòl urbanitzable previst en el pla general de 1.984 no disposa 

actualment de planejament parcial vigent.  

El pendent de l’accés principal de vehicles és de l’ordre del 20 per cent; i el pendent 
mitjà del terreny de la major part de les illes supera el 40 % ; el que segons les disposicions 
sobre l’ús racional del territori estan més enllà del pendent admissible. 

Des del punt de vista paisatgístic les edificacions causaran un considerable impacte  
pels moviments de terra a efectuar i per la posició exposada de les mateixes edificacions.  

Per tant, es proposa reduir l’àmbit del sector per a excloure’n els terrenys que 
presenten major dificultat per a ser construït  així com aquells en els que  les construcció 
causaran  major impacte paisatgístic. 
 

- Casanova de Baix 2. 
Aquest sector de sòl urbanitzable de reduïda extensió, previst en la revisió anticipada 

del sòl industrial del 1.990, no disposa de pla parcial aprovat. 
El seu emplaçament sobre un turó, a l’est del sector de Casanova de Baix, i al sud del 

camí de la Casa Nova del Roure fa que resulti inadequat tant des del punt de vista 
paisatgístic, com  per la dificultat d’accés a causa del pronunciat pendent. Aquestes 
circumstàncies expliquen probablement el que no hagi estat desenvolupat  després de quinze 
anys de la seva classificació i en un període caracteritzat per una demanda accentuada de 
terrenys per aquests usos. 

 
6. Creació de nou sòl urbà residencial per substitució dels usos industrials. 
La creació de nou sòl residencial  dins el sòl urbà es preveu en aquells terrenys que 

tenen una posició urbà adequada per a ser destinats a aquests usos i en els que actualment  hi 
ha emplaçades instal·lacions o edificacions industrials o magatzems que en general es troben 
en situació d’infrautilització o bé en espera de trasllat. També es proposa respecte d’aquells 
terrenys que si bé es poden no trobar en  aquella situació, resulten necessaris per a portar a 
terme operacions de reforma o renovació urbana.  

Els punts en els que es proposen aquestes operacions són: l’illa de  Filpur de la 
carretera de Sant Joan; i les illes situades al sud del carrer Vallfogona, al barri de l’Estació. 
 

7.  Previsió de creació de nou sòl urbanitzable industrial a nivell sub-comarcal. 
Atenent als criteris generals respecte a la previsió de sòl urbanitzable industrial, les 

solucions que es proposen  en aquests document es complementen amb la previsió a nivell 
sub-comarcal d’un nou polígon industrial a Sant Joan de les Abadesses, de divuit a vint 
hectàrees,  resultat de les gestions entre els ajuntaments concernits, el Consell Comarcal del 
Ripollès, i el Departament de Política Territorial. 

Aquest polígon industrial ha de proporcionar la reserva de sòl suficient per a activitats 
essencialment industrials que s’hagin d’emplaçar a Ripoll i en els municipis veïns durant els 
propers deu anys.  
 
ALTERNATIVA DE PLANEJAMENT APROVADA EN  RELACIÓ ALS SÒLS DE PRIMERA 
URBANITZACIÓ.  
 

En data 30.01.2006 l’Ajuntament de Ripoll va acordar aprovar els criteris i les solucions 
generals de planejament, introduint pel que fa a les zones de primera urbanització, les 
següents observacions:  

a) Preveure la possibilitat d’admetre  l’ús d’equipament privat a les zones més planeres 
dels terrenys situats al sud de la carretera de Vallfogona i no afectats per vialitat en 
el tram comprès entre el sòl urbà i la sortida de dalt del barri de Vistalegre. 

b) Classificar com a sòl no urbanitzable els terrenys actualment classificats com a sòl 
urbanitzable, compresos entre els torrents de Sadurní i el del Sant. 

c) Programar el desenvolupament dels diferents sectors de sòl urbanitzable que es 
prevegin, establint si és el cas, la classificació urbanística de sòl urbanitzable 
delimitat i no delimitat. 
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DESCRIPCIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL ADOPTADA 
 
Delimitació del sòl urbà consolidat i no consolidat 

El POUM delimita com a sòl urbà aquells terrenys que  compten  amb els serveis 
urbanístics  bàsics o que estan compresos en àrees consolidades per l’edificació almenys en 
dues terceres parts de llur superfície edificable. 

Dins el sòl urbà el pla distingeix el sòl urbà consolidat, i el sòl urbà no consolidat. 
Aquest darrer comprèn tan aquells terrenys que han de ser objecte de redacció de 
planejament de desenvolupament per a la  reordenació urbanística, com aquells altres que ja 
en disposen però que estan pendents d’execució; els primers estan compresos dins els àmbits 
de plans  de millora urbana (PMU) mentre que els segons s’inclouen dins de polígons 
d’actuació.  

Tanmateix, dins el perímetre del sòl urbà consolidat s’hi han inclòs també aquells 
terrenys que poden ser edificats directament si s’assegura la cessió de la part destinada a 
vialitat i es realitzen simultàniament les obres d’urbanització pendents de realitzar per tal de 
que el terreny sigui considerat solar. 

En la sèrie 1 dels plànols d’ordenació, i sobre els topogràfics originals a  E 1/1.000. es 
delimita el sòl urbà, distingint el sòl urbà consolidat del no consolidat. 

Dins el sòl urbà no consolidat  es determinen els àmbits dels plans  de millora urbana i 
dels polígons d’actuació, sense perjudici de la delimitació d’altres polígons, en el seu cas, per 
a les cessions de terrenys per a vialitat, segons es preveu en la legislació vigent.  Els 
paràmetres urbanístics bàsics per a cadascun dels polígons d’actuació  són els que consten a 
les fitxes corresponents, i es resumeixen en els quadres   annexos.  
 
Extensió del sòl urbà  

L’extensió total del sòl urbà és de   239,85  Ha.  
L’extensió del sòl urbà d’aquest  POUM és lleugerament inferior a la del pla general 

que es revisa, en el qual l’extensió d’aquesta classe de  sòl  inicialment delimitat i el que en 
el transcurs de la seva vigència ha adquirit les condicions de sòl urbà, és de 244,70 Ha., 
segons es detalla al Volum II, “Informació i diagnosi urbanística”, de la documentació del pla.  
La diferència és de 4,85 Ha. 

El sòl urbà és discontinu: està distribuït en tres  grans àmbits centrals, separats pels 
rius, i altres implantacions urbanes exteriors.  

La variació de l’extensió és deguda bàsicament a la redefinició de límits entre el sòl 
urbà i el no urbanitzable.  
 
Ampliacions del sòl urbà respecte planejament anterior vigent. 

Malgrat la disminució global de sòl urbà en relació al planejament general anterior 
immediatament  vigent,  s’han inclòs com a nou  sòl urbà aquells terrenys d’escassa extensió 
que s’han estimat necessaris per a completar àrees de sòl urbà, o bé per a completar 
instal·lacions de caràcter públic existents o previstes. En quasi tots els casos els terrenys que 
s’inclouen de nou provenen de sòl no urbanitzable.  (PA  2.06) 
 
Sòl Urbà no consolidat 

El sòl urbà no consolidat  delimitat per aquest POUM comprèn: 
Els terrenys  urbans inclosos en plans de millora urbana per tal de concretar-ne les 
alineacions i els usos d’acord amb les disposicions del pla. 
Els terrenys  que el pla inclou  en polígons d’actuació. 
Els sòls urbans amb  terrenys destinats a carrers o  vies pendents de cessió. 
L’extensió del sòl urbà no consolidat  comprès en cadascun dels anteriors supòsits és la 

següent: 
Sòl comprès en àmbits de plans de millora urbana:                          1,68 Ha 
Sòl comprès en polígons d’actuació:                          30,92 Ha 

 
Delimitació del sòl no urbanitzable 

Es classifiquen  com a sòl urbanitzable  els terrenys que aquest pla  considera 
necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica, 
d’acord amb els estudis socio-econòmic i urbanístic realitzats, de les solucions generals de 
planejament proposades, així com  de l’informe ambiental.  
 
Extensió del sòl urbanitzable 

L’extensió del sòl urbanitzable delimitat és de 40,3 Ha., i és la suma d’una part de 
l’extensió dels terrenys classificats com a sòl urbanitzable pel planejament  anterior que 
encara estan pendents o en curs d’urbanització, 11,83 Ha., més els de nova classificació, per 
transformació de sòl classificat en el pla general anterior com a no urbanitzable , 28,47 Ha. 

L’extensió de sòl classificat com a urbanitzable en el planejament general 
anteriorment vigent, i pendent d’execució és de 19,2 Ha.  D’aquestes hectàrees, 7,37 Ha, són  
classificades  com  sòl no urbanitzable pel nou planejament. 

L’increment de sòl classificat com a urbanitzable en relació al planejament general 
anteriorment vigent és doncs de 21,1 Ha. 
 
Descripció dels sectors de sòl urbanitzable 

Els sectors en que es divideix el sòl urbanitzable, i la descripció de les principals 
característiques  relatives als usos del sòl i les condicions d’ordenació es verifica al punt 6.3.2 
d’aquesta Memòria. 
 
Manteniment global de les superfícies destinades a cadascun dels sistemes urbanístics. 

Aquest pla estableix per raons d’interès públic, que la totalitat dels sòls de cessió 
obligatòria i gratuïta per a sistemes urbanístics locals en cada sector de planejament parcial 
sigui aplicada a una o més d’una de les destinacions possibles, segons es determina als 
plànols, sense disminució final de la superfície de cadascuna, com es  justifica als quadres 
dels sectors. 
 
EXTENSIÓ DEL SÒLS URBANS I URBANITZABLES EN EL POUM I EN EL PLANEJAMENT 
REVISAT. 
 
Pla d’ordenació urbanística municipal 2.006 
Sòl urbà (Ha) : 239,85 
Sòl urbanitzable (Ha) 40,23 
Sòl urbà + Sòl urbanitzable 280,08 
 
Pla general d’ordenació urbana anteriorment vigent 
Sòl urbà (Ha) : 244,70 
Sòl urbanitzable (Ha) 19,20 
Sòl urbà + Sòl urbanitzable 263,90 
 

La diferència d’extensió entre els sòls urbans i urbanitzables previstos en el nou pla 
d’ordenació urbanística municipal de Ripoll, és només 16,18 Ha superior a la dels sòls urbans i 
urbanitzables previstos en el planejament general anteriorment vigent, el que representa 
aproximadament un increment d’un 6 % d’aquesta extensió. 
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DESCRIPCIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE ADOPTADA 
 
Sectors de sòl urbanitzable d’ús principal residencial 
 
Sector 1. Sant Pere i el Sant 

Aquest sector comprèn els terrenys situats al nord del nucli urbà de Ripoll, limitant  
immediatament amb el sòl urbà. En la seva major part s’estén  pels terrenys planers de les 
dues terrasses altes existents entre la zona de la Font del Sant i el Cementiri.   

La seva extensió ha estat reduïda en relació a la que es proposava en el  document de  
Criteris, objectius i Solucions de Planejament, a conseqüència de les condicions establertes en 
l’acord d’aprovació per l’ajuntament.    

L’extensió del sector és de 7,96 Ha  i  l’ús principal és el d’habitatges unifamiliars 
agrupats o aïllats, proporcionant una densitat mitjana-baixa i una presència dels espais públics 
important; aquests i els restants paràmetres urbanístics més significatius són els que consten al 
quadre adjunt a aquest capítol. 
 
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
- El sector s’ha d’estructurar a partir del nou vial de la xarxa viària urbana bàsica que integra la 
ronda de circumval·lació urbana. 
- Els espais lliures públics s’han de  situar a proximitat del Cementiri, i sobre el sòcol verd 
previst pel pla com element de l’estructura general d’espais lliures.   
- A la terrassa compresa entre el torrent del Sant i el de Serrallonga, només pot ser ocupat per 
edificacions  aïllades unifamiliars.  

Sector 2.   Palou. 
L’àmbit d’aquest sector comprèn en la seva major extensió els  terrenys planers situats 

al nord  de l’antic camí de St. Joan de les Abadesses i que s’estenen a l’est del torrent 
d’Estamariu, sobre la terrassa alta existent  travessada pel canal de Can Badia.  

L’extensió del sector és de 5,30 Ha  i  l’ús principal és el d’habitatges unifamiliars aïllats, 
proporcionant una densitat baixa; aquests i els restants paràmetres urbanístics més significatius 
són els que consten al quadre adjunt a aquest capítol.   

El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
- El sector s’ha d’estructurar a partir d’un passeig arbrat al llarg del canal de Can Badia.         
- La major proporció dels espais lliures s’ha de situar sobre el sòcol verd previst pel pla com 
element de l’estructura general d’espais lliures, i del canal. 
  
Sector 3.  La Torre 

Aquest sector es correspon amb l’àmbit del text refós del pla parcial de la Torre, 
definitivament aprovat, que ocupa els terrenys en pendent que limiten per l’oest, amb la variant 
existent de la C-17  

L’extensió del sector és de 5,72 Ha  i  l’ús principal és el d’habitatges unifamiliars 
agrupats o aïllats, proporcionant una densitat mitjana-baixa  aquests i els restants paràmetres 
urbanístics més significatius són els que consten al quadre adjunt a aquest capítol.   

El pla estableix la condició de que si en el transcurs de dos anys, a partir de l’aprovació 
definitiva del Pla Parcial de La Torre, no han estat finalitzades les obres d’urbanització del 
sector, l’ajuntament revisarà les condicions d’ordenació del sector establertes Pla Parcial i al 
POUM, de conformitat amb allò establert als articles  6 i 9 de la Llei d’Urbanisme. La revisió 
podrà comportar bé  la reducció de l’àmbit amb l’exclusió dels terrenys amb pendent superior al 
20%, bé la reducció de l’edificabilitat i de la densitat d’habitatges per tal de garantir una major 
inserció de les edificacions a l’entorn geogràfic on s’enclaven. 
 
 
 

Sector  4. Caselles 
Aquest sector comprèn els terrenys situats al sud del nucli urbà de Ripoll, limitant  

immediatament amb el sòl urbà. En la seva major part s’estén  pels terrenys planers de la  
terrassa  alta existent entre el sòl urbà i Cal St. Pare. i de la terrassa inferior existent a l’oest de 
la carretera C-17 entre el sòl urbà i la carretera de Les Llosses.  

L’extensió del sector és de 9,34 Ha  i  l’ús principal és el d’habitatges unifamiliars 
agrupats o aïllats, proporcionant una densitat mitjana-baixa i una presència dels espais públics 
important; aquests i els restants paràmetres urbanístics més significatius són els que consten al 
quadre adjunt a aquest capítol.   
 
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
- Els espais lliures públics s’han de situar a proximitat del sòcol verd, i al costat de la C-17 
formant una via-parc, prevista pel pla com element de l’estructura general d’espais lliures.   
- A la terrassa alta  situada sobre el sòcol verd,  és previst que s’hi situïn les edificacions per a 
ús d’habitatge unifamiliar aïllat, per tal d’assilir una major integració a l’entorn; a la terrassa 
baixa s’hi admeten els altres usos residencial.    
 
Es preveu que la redacció del pla parcial, que ha d’abastar la totalitat del sector, pugui ser 
executat  en dos  sub-sectors. 
 
Sectors de sòl urbanitzable d’ús industrial o per a activitats econòmiques  
 
Sector 5.  Pla de Sant Quintí 

Aquest sector comprèn els terrenys planers situats al sud del nucli urbà de Ripoll, 
limitant  immediatament amb el sòl urbà; s’estén entre la carretera C-17, i el Ter fins la prevista 
variant est de la C-17. 

L’extensió del sector és de 9,8 Ha  i  l’ús principal és el d’activitats econòmiques en 
edificacions aïllades; els paràmetres urbanístics més significatius són els que consten al quadre 
adjunt a aquest capítol.   
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
- La condició principal d’ordenació que estableix el pla és que els espais lliures públics s’hauran 
de situar al costat de la C-17 formant una via-parc, prevista pel pla com element de l’estructura 
general d’espais lliures, tot proporcionant un recorregut des de l’eixample de la carretera de 
Barcelona fins el nou equipament i espai lliure públic que es preveu al sud de l’àmbit,  al cap 
d’avall del parc lineal.   
 
Sector 6. Rocafiguera 

L’àmbit d’aquest sector comprèn en la seva major extensió els  terrenys planers situats 
al sud de l’antic camí de Campdevànol i que s’estenen al nord-oest del sòl urbà industrial de 
l’antiga paperera Riera, sobre la terrassa alta existent, i es troba dividit per la sèquia  Molinar.  

L’extensió del sector és de dues hectàrees  i  l’ús principal és l’industrial; els paràmetres 
urbanístics més significatius són els que consten al quadre adjunt a aquest capítol.   
 
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector. 
Les condicions  d’ordenació que estableix el pla són: 
- L’estructura viària del pla parcial ha d’incorporar el nou vial d’accés des de la carretera de 
Campdevànol fins al vial previst dins l’àmbit de l’antic pla especial de la paperera Riera, 
permetent  un doble accés rodat al sector.   
-  La major proporció dels espais lliures es situarà segons es grafia en els plànols d’ordenació, 
sobre el sòcol verd previst pel pla com element de l’estructura general d’espais lliures, i del 
canal. 
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QUADRES DE CARACTERÍSTIQUES DELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 
 

 

 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT RESIDENCIAL.  POUM  2.006 
 
Nº Situació Extensió S. públic C.Edif Sostre Habitatges 
   Ha. % m2/m2 m2 Nombre Hab/Ha 
 
1 St. Pere i el Sant 7,96 55 0,24 19.000 98 12,0 
2 Palou 5,30 47 0,11 6.134 24 4,5 
3 La Torre 5,72 50 0,33 19.162  93 16,2 
4 Caselles 9,34 58 0,22 20.548 122 13,0 
     
Suma  28,32 - - 64.844 337  - 
 
 
SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PER A  ACTIVITATS ECONÒMIQUES. POUM 2.006. 
 
Nº Situació Extensió S. públic C.Edif Sostre 
   Ha. % m2/m2 m2 
 
5 Pla de St. Quintí 9,83 39 0,30 29.800 
 
Suma  9,83 39 0,30 29.800 
 
  
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT INDUSTRIAL. POUM 2.006 
 
Nº Situació Extensió S. públic C.Edif Sostre Establiments 
   Ha. % m2/m2 m2 Nombre Ets/Ha 
 
6 Rocafiguera 2,08 66 0.25 5.200 2 1 
 
Suma  2,08 - - 5.200 2 - 
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QUADRES DE CARACTERÍSTIQUES DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ I PMU. POUM 2.006  
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.      DISTRICTE URBÀ  1  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
m2 m2  m2 total m2m2 
 
1.01 Can Nicolau 1.209 - 2.529 22 759 253 
1.02 Comte Guifré 1.512 187 2.147 - - 215 
1.03 Filpur 4.852 2.578 5.418 45 1.625 485 
1.04 Can Guetes 4.172 2.934 1.758 15 - - 
1.05 Pg. Ragull 1 873 269 645 4 - - 
1.06 Pg. Ragull 2 2.080 246 1.100 - - - 
1.07 27 de Maig 506 108 1.680 10 - - 
1.08 27 M – Ctra. Ribes 556 201 1.420 12 - - 
1.09 Ctra. De Ribes 959 544 769 6  77 
1.10 Serrallonga 2.257 957 1.040 4 312 104 
1.11 C. Berenguer 995 17 1.738 18 670 - 
1.12 Ordina 1  1.160 1.160 - - - - 
1.13 Ordina 2 1.333   1.051 282 - 
1.14 Farga Palau 1.414 826 1.700 12 510 170 
1.15 Donya Estasia 330 14 763 5 - - 
1.16 Els Valls 1.573 763 3.152 30 3.152 - 
 
1 Suma 25.781 11.855 26.141 183  7.028 1.304 

 
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.    DISTRICTE URBÀ  2  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
2.01 Honorat Vilamanyà * 7.505 5.193   2.251 13 675 225 
2.02 St. Miquel de la R. 941 355 1.260 10 - - 
2.03 RENFE Castelladrall 6.021 3.737 2.160 12 648 374 
2.04 Castelladrall Sud 13.194 9.476 4.352 20 1.306 435 
2.05 Pg. Estació Nova 7.676 4.535 6.965 55 2.089 696 
2.06 Ctra. Vallfogona 10.623 4.888 2.226 3 260 223 
2.07 Caganell 3.890 1.981 1.737 12 521 174 
2.08 El Roig  13.117 6.629 4.217 - - 422 
     
2. Suma 62.967 36.794  25.168 125  5.499 2.549 
 
* El sostre corresponent al polígon 2.01 es refereix a la suma del sostre pendent d’edificar dins el polígon més el de les 
edificacions construïdes no adaptades al planejament vigent (edificacions en planta baixa a l’interior de l’illa i 
confrontant amb el c/ Honorat Vilamanyà, que sumen 228m2. ) 
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POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.     DISTRICTE URBÀ  3  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre Habitatges Sostre HPP    Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
3.01 El Pla 49.166 30.000 42.100 420 12.630 4.210 
     
  
3. Suma 49.166 30.000 42.100 420 12.630 4.210 
 
 
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.     DISTRICTE URBÀ  4  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2  total               m2 m2 
 
4.01 Mas Torrents  40.503 14.418 13.723 38                - - 
4.02 Can Noguera 27.261 9.345 13.822 32                - 1.382 
4.03 Solé i Palau 12.513 2.815 6.603 - -                - - 
     
4. Suma 80.277 26.578 34.148 70                 - 1.382 
 
 
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.      DISTRICTE URBÀ  5  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre  Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
5.01 Arimany 8.721 3.173 3.606 - - - 
5.02 Casals 12.484 2.925 6.213 - - - 
5.03 Barricona 40.409 17.120 15.264 - - - 
5.04 Mas d’En Bosc 1 1.730 625 663 - - - 
5.05 Mas d’En Bosc 2 13.513 13.513 - - - - 
5.06 Mas d’En Bosc 3 14.150 14.150 - - - - 
   
5. Suma 91.007 51.506 25.746 - - - 
 
 
 
 
PLANS DE MILLORA URBANA .   POUM  2.006    
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sotre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
2.01 C/ Indústria       16.793 10.082 15.043 140 4.513 1.504 
     
2. Suma 16.793 10.082 15.043 140 4.513 1.504  
 
Les superfícies de sostre tabulades en cada polígon o àmbit de PMU no inclouen el dels habitatges dotacionals.
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1.1.7. Anàlisis DAFO 
 
A partir de l’anàlisi de la situació socioeconòmica del municipi de Ripoll, s’ha realitzat 

un anàlisis, a partir de les Deficiències que aquest presenta, les Fortaleses que aquest 
disposa,  les Amenaces que cal evitar i les Oportunitats que aquest pot tenir en el futur.  
 

FORTALESES-OPORTUNITATS 

Situació geogràfica 
- Ripoll està situat a l’entorn de l’àmbit de les comarques de Girona, un dels territoris amb 

un major creixement econòmic en els darrers anys. 
 
Població 
- Es divisa en els darrers anys un cert alentiment de l’important pèrdua de població que el 

municipi ha patit en els darrers anys. 
- El municipi disposa d’una densitat de població superior a la comarcal. 
- La construcció de noves vivendes pot suposar pel municipi un augment del nombre de 

famílies i un procés de cert rejoveniment de la població. 
- Les projeccions futures de la població del municipi no indiquen canvis importants en les 

tendències que hi ha hagut en els darrers anys. 
 
Mercat de treball 
- Tot i que inferior a la del conjunt de Catalunya, Ripoll presenta una taxa d’activitat 

superior a la del conjunt de les comarques de muntanya per la tradicional presència del 
col·lectiu femení al mercat de treball local. 

- Tendència a una clara reducció del nombre d’aturats al municipi en els darrers vint anys. 
- Important mobilitat per raons de feina amb els municipis més propers territorialment. Al 

tractar-se d’una comarca industrial, Ripoll expulsa més treballadors fora cap al sector 
industrial, mentre que, com a capital comarcal, atrau més treballadors cap a activitats 
dedicades a serveis. 

- Amb l’Escola Treball del Ripollès, es pot augmentar la qualificació de la mà d’obra de 
Ripoll en el futur, i, conseqüentment, la competitivitat i l’adaptació de l’economia local a 
les noves exigències del mercat. 

 
Estructura empresarial. Equipaments i infraestructures  
- Existeix una cultura industrial al municipi que ha servit de base per a consolidar l’actual 

teixit industrial, després de la recuperació de les fortes crisis sofertes (del sector tèxtil i 
del metall). 

- Procés de diversificació de la indústria del municipi en els darrers anys. Creació de noves 
empreses (externalització de processos de les empreses grans) i de consolidació de les 
existents. Al municipi hi conviuen empreses de dimensió gran i petites i micro empreses. 
En els darrers anys hi ha hagut un augment de les activitats empresarials. 

- El municipi ha apostat de manera clara per la creació de nou sòl industrial en els darrers 
anys. També disposa d’altres elements de localització industrial com l’augment de les 
activitats de serveis a les empreses. 

- Procés de terciarització de l’economia de Ripoll, lligat a la terciarització en general de les 
economies occidentals, així com a la capitalitat comarcal (ubicació d’institucions d’àmbit 
local i comarcal). 

- El municipi i, en general, el conjunt de la comarca, disposa d’una cultura “emprenedora”. 
- L’Escola de Treball del Ripollès, important iniciativa de connexió entre formació i 

empresa, l’entitat Ripollès Desenvolupament i el Centre d’Empreses del Ripollès són 
importants dispositius per a consolidar i diversificar el teixit industrial local de cares al 
futur. 

- Tot i les mancances, en els darrers anys, han augmentat les comunicacions viaries del 
municipi amb l’exterior (millores en la C-17). 

- Ripoll ha d’aprofitar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) per a 
superar els handicaps en determinats aspectes com les deficients comunicacions. 

 

DEFICIÈNCIES-AMENACES 

Situació geogràfica 

- El municipi està situat a una zona perifèrica dels grans mercats amb una accessibilitat 
difícil. La comarca del Ripollès ha patit històricament un cert aïllament. 

 
Població 
- El municipi ha patit una important pèrdua del seu nombre d’habitants en els darrers 20 

anys, superior a la mitjana del conjunt de comarques de muntanya, que si bé també 
pateixen aquestes tendències, no ho fan de manera tant acusada. 

- Tant el creixement natural com el migratori són de saldo negatiu en els últims anys. 
- Important procés d’envelliment dels habitants del municipi, sobretot pel que fa als 

districtes municipals I i II. 
 
Mercat de treball 
- Existeixen encara importants diferències entre la taxa d’activitat masculina i la femenina. 
- Amb les tendències actuals (envelliment, pèrdua d’habitants), el municipi no està 

capacitat per a sostenir els nivells d’activitat laboral per als propers anys (si no hi ha 
noves incorporacions), amb un índex de substitució, un índex de creixement i un índex de 
potencial de creixement inferiors a 1. 

- Ripoll és més expulsor que atractor de llocs de treball. 
- Important concentració del col·lectiu femení en el total d’aturats (representant dos 

terços d’aquest total). Així mateix, la meitat dels aturats tenen més de 45 anys. 
- Molts col·lectius de persones qualificades abandonen el municipi a buscar oportunitats de 

treball fora de la comarca. S’inverteix en “capital humà” i sovint aquest no retorna al 
territori. 

 
 Estructura empresarial. Equipaments i infraestructures 
- En general el sector primari de Ripoll és un sector de caire residual, amb moltes activitats 

de subsistència i a temps parcial i amb un important procés d’envelliment dels seus 
actius. 

- La indústria de Ripoll ha hagut de superar en els darrers anys dues fortes crisis. Procés de 
reconversió industrial. 

- Tot i el procés de diversificació, encara es detecta una important dependència de la 
indústria local envers el sector tèxtil i metal·lúrgic. 

- Les industries del municipi estan lluny dels grans mercats de consum i dels centres de 
decisió (normalment a Barcelona o Àmbit Metropolità). 

- El comerç de proximitat del municipi encara es basa en unes estructures de caire familiar, 
de consum intern i amb poca visió estratègica. Augment de la competència d’altres 
formes de comerç en els darrers anys. 

- Manca d’equipaments (sobretot culturals i esportius), donada la capitalitat del municipi. 
- Tot i les millores, el municipi pateix encara un dèficit de comunicacions viaries i 

ferroviàries. 
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1.2. MOBILITAT SUPRAMUNICIPAL I MOBILITAT GENERADA 
 
1.2.1. l’accessibilitat territorial, presentació dels sistemes de comunicacions 
viàries i ferroviàries 
 
VIALITAT TERRITORIAL I URBANA. 

Els criteris que han estat aprovats per l’ajuntament en relació a la definició de la vialitat 
territorial i urbana, consten al Volum  IV, de la documentació del pla, i són els següents: 
 

1. Diferenciació de la xarxa viària, en l’àmbit del sistema urbà, en funció del tipus de 
trànsit que els elements que la formen han de suportar en  major proporció: Xarxa territorial i 
xarxa urbana. 

2. Definició i situació de les xarxes territorial i urbana segons  les seves  funcions i 
necessitats específiques. 

3. Jerarquització de la xarxa viària territorial segons  els trajectes que han de suportar, 
amb independència de la titularitat administrativa. 

4. Jerarquització de la xarxa viària urbana segons la funció dels diferents elements que 
la composen: xarxa viària urbana bàsica i xarxa viària complementària. 

5. Plantejament de l’àmbit  d’estudi de l’esquema viari territorial en el conjunt del sistema 
urbà de Ripoll-Campdevànol 
            6. Consideració dels trajectes   Barcelona - Ripoll    i  Olot-Puigcerdà (eix pirinenc)  com 
els  principals  que es creuen al sistema urbà de Ripoll. 

7. Racionalització de les inversions a mitjà i llarg termini. 
8. Optar per a alternatives mediambientalment sostenibles 
9. Descartar alternatives urbanísticament poc respectuoses amb els hàbitats 

residencials. 
10. Dins el sistema urbà de Ripoll-Campdevànol, la xarxa territorial  ha de permetre les 

següents funcions:  
 

Per una banda absorbir la totalitat dels viatges interurbans de pas que travessen el 
sistema urbà, tant els inter-comarcals com els  de més llarg recorregut; per altra banda també 
té per finalitat servir de distribuïdor-col·lector  de trànsit amb origen o destí  a la ciutat de Ripoll i 
Campdevànol. Aquesta segona funció  s’ha d’efectuar complementàriament amb la xarxa 
urbana bàsica.  

L’objectiu principal de les vies territorials ha d’ésser evitar que la xarxa viària urbana 
sigui utilitzada pel trànsit de pas a través del sistema urbà, i que aquest interfereixi en els 
desplaçaments quotidians de la població dins el sistema.  
 
XARXA VIÀRIA TERRITORIAL : LES ALTERNATIVES ESTUDIADES DE L’ESQUEMA DE 
LA XARXA VIÀRIA BÀSICA TERRITORIAL. 
 
Els esquemes en els documents urbanístics anteriors 

Els esquemes viaris aprovats o proposats en diferents documents urbanístics anteriors a 
aquesta revisió de pla general són els següents :  
- ESQUEMA VIARI DEL PG’84 
- ESQUEMA EN EL DOCUMENT DE CRITERIS DE L’ANY 2000 PER A LA REVISIÓ DEL PG. 
- ESQUEMA EN EL PLANEJAMENT APROVAT PROVISIONALMENT 

 
A més dels esquemes anteriors, i en funció dels criteris proposats, han estat estudiades 

altres possibilitats, que es descriuen a l’apartat següent, i que han estat analitzades al Volum III 
Informació i  Diagnosi Urbanística, de la document del pla. 
 

Cadascuna d’aquestes alternatives ha estat objecte de descripció, representació gràfica, i 
valoració dels avantatges i inconvenients des dels diferents aspectes considerats,  en el Volum 
III Informació i Diagnosi Urbanística, havent arribat a la conclusió que l’alternativa que presenta 
menys punts febles és la de l’Esquema 3.   
 
Aprovació de l’esquema de la xarxa viària territorial 
En data 30.01.2006 l’Ajuntament de Ripoll va acordar aprovar l’Esquema 3, d’entre les 
solucions generals de planejament, introduint les següents observacions en relació al document 
exposat al públic:  

a) Preveure que l’accés a la variant est a la zona del Caganell s’efectuï des de la ronda de 
Castelladrall. 

b) Preveure un nou accés a la variant est a la zona del polígon industrial dels Pintors. 
c) Establir el tram de la variant est comprès entre la zona dels Pintors i el seu enllaç amb 

la variant nord com una reserva de traça, preveient en un primer estadi la connexió a 
través de la ronda Mas d’en Bosch. 

 
Descripció de l’esquema adoptat per a la xarxa viària territorial 

L’esquema viari que es proposa en el POUM, s’ha dissenyat atenent: les conclusions 
respecte dels diferents esquemes alternatius per a la xarxa viària proposats anteriorment;  les 
dades que sobre la mobilitat s’han exposat en els capítols del Document d’informació i Diagnosi 
Urbanística;  els criteris generals i específics que guien la redacció d’aquest pla general; i les 
observacions que han estat aprovades per l’Ajuntament de Ripoll en l’acord d’aprovació 
d’aquells criteris. 
 
L’esquema de la xarxa viària territorial prevista reprodueix en certa manera la forma en Y que 
adquireix l’espai geogràfic on es situa Ripoll, i on també s’ha d’inserir  la nova vialitat;  així 
l’esquema assegura la connectivitat i la continuïtat en la comunicació viària entre i al llarg de les 
tres direccions que defineixen   les valls del Ter i del Freser. 
 
Efectivament, cadascun dels tres trams de carretera que formen les branques de l’esquema, a 
partir del punt d’enllaç, discorre per una de les tres valls (vall baixa del Ter, vall alta del Ter, i la 
vall del Freser) sobre les que s’estén el sistema urbà de Ripoll. Cadascun d’aquests trams de 
carretera s’inicia (venint de l’exterior) quan comencen els sòls urbans o urbanitzables existents 
o previsibles del  sistema urbà: 
 
Des del sud la nova via s’inicia al nus de Can Villaura; des del nord-est, a la zona  de la 
Barricona; des del  nord-oest, al municipi de Campdevànol. 
 
L’enllaç de les tres vies s’efectua al límit est del sistema urbà, a la zona de La Barricona. 
Eix nord-sud. (C-17) 

Després de l’enllaç a la zona de Can  Villaura, que resol les connexions entre la C-17, la 
C-26, i l’accés sud al nucli urbà de Ripoll,  la traça de la carretera pren una trajectòria en 
direcció nordest, travessant el Ter amb un viaducte, i es col·loca  paral·lela a la via del tren, 
sobre la terrassa existent entre la via i el riu, tot recuperant l’orientació N-S. La traça continua 
aigües amunt en aquesta posició, tot guanyant cota, fins al punt on la reduïda amplada de la 
terrassa fluvial ho impedeix; aquí, la carretera  salta la via del tren amb un altre viaducte i, un 
cop  a l’altra costat,  travessa un  contrafort de la muntanya de St. Antoni i seguidament la 
muntanya de St. Bartomeu amb sengles túnels: de 360 m. de llargada el primer i  de 1.380 m. 
el segon, aproximadament.  Entre els dos túnels es planteja la possibilitat d’un semienllaç, amb 
connexió  amb la xarxa urbana,  coincidint amb la fondalada del torrent de Caganell, La 
connexió es preveu a través d’una rotonda al final dels carrers Progrés, ronda de Castelladrall, i 
perllongació del carrer Indústria. 

El túnel de St. Bartomeu descriu una corba de gran radi per permetre a la carretera 
adoptar una orientació nordest,  i  col·locar-se, després de la sortida per la boca nord a la zona 
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de l’Avellaneda, en una posició sensiblement paral·lela  als límits de la plana dels Pintors, i a la 
ronda del Mas d’en Bosch. Aquí es  preveu un nou enllaç a l’alçada de la riera de les 
Carboneres. 

D’aquest punt en davant, fins enllaçar amb l’eix Pirinenc el POUM reserva els terrenys   
mantenint el paral·lelisme amb la traça de l’antiga via de tren de Sant Joan,  amb previsió d’un  
túnel al turó del Guitard, atès la baixa capacitat d’allotjament de la traça de la carretera al peu 
del turó, (ruta del ferro i edificacions)  i a l’acusat impacte paisatgístic que comportaria la seva 
col·locació a mig vessant.  

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha encarregat 
la redacció de l’Estudi Informatiu i el d’Impacte ambiental d’aquesta variant est.  
 
Eix est-oest  (eix pirinenc)  
 L’eix  est-oest s’inicia al començament del sòl urbà, segons s’entra a Ripoll per la C-26 
venint de Sant Joan de les Abadesses, poc abans de La Barricona. Des d’aquest indret, la 
carretera s’enfila pel vessant dret de la vall fins els plans de sota Sanarús i de la Coma; en 
aquest primer tram és on està previst que es  produeixi l’enllaç amb l’eix nord-sud. La carretera 
continua pujant amb pendent del 4% en direcció oest, al coll de Baubs, salvant amb un túnel 
artificial el turó de l’Anglada, i amb viaductes les fondalades dels torrents que menen les aigües 
al Ter.   
 
 El coll de Baubs és salvat amb un túnel de 440 m. i a partir d’aquí, la carretera entra a la 
vall del Freser descrivint una corba de gran radi per prendre la mateixa l’orientació nord que 
pren la vall aigües amunt; una part d’aquesta corba discorre amb túnel, a la part posterior de la 
Casa Nova del Roure. Un cop la carretera pren la direcció de la vall, la traça es situa sobre les 
terrasses altes del vessant esquerra, salvant amb viaductes les fondalades dels torrents 
transversals, i realitzant la funció de variant de Campdevànol. Entre els dos túnels es preveu el 
nus on s’enllaça  la perllongació de la variant de la carretera de Gombrèn pel sud de 
Campdevànol i que constitueix ensems una via d’unió amb la xarxa viària urbana bàsica del 
sistema urbà Ripoll-Campdevànol. 
 
XARXA  URBANA BÀSICA. 
 
Criteris aprovats per a la definició de la xarxa viària urbana 

Els criteris que han estat aprovats per l’ajuntament en relació a la definició de la xarxa 
viària  urbana, consten al Volum  IV, de la documentació del pla, i són els següents  
 

1. La xarxa viària urbana bàsica ha de garantir la continuïtat de la comunicació:  
a) a tot el llarg de les valls, (vall alta del Ter, vall baixa del Ter, vall del Freser) i 
b) entre els assentaments urbans existents a les ribes d’un costat i altre dels cursos 

fluvials. 
c) entre els assentaments existents a cadascuna de les tres valls sense que calgui 

travessar l’àmbit del clos històric de la vila. 
2. La xarxa viària bàsica urbana ha de respondre a un esquema clarament intel·ligible 

que no solament resolgui els problemes d’accessibilitat sinó que permeti la orientació en els 
desplaçament dins la ciutat i que ensems  constitueixin elements d’ordenació del territori. 

3. La xarxa viària urbana bàsica ha de permetre un doble objectiu: primer,  restringir la 
funció de la xarxa viària interna o local del centre històric a la d’accés exclusiu de vehicles dels 
veïns o de servei a les activitats, per permetre’n la peatonalització; aquest objectiu implica 
l’adopció d’una xarxa viària urbana bàsica que permeti la derivació del trànsit d’origen i 
destinació urbans que actualment discorre per al centre històric. (un cop exclòs el trànsit de pas 
de caràcter inter-urbà)   

4. Dotar el centre històric de les àrees d’aparcament, accessibles en vehicle des de la 
xarxa viària urbana bàsica, i en una posició des de la que siguin fàcilment accessible el centre 
a peu. 

5. La construcció d’unes noves vies de caràcter territorial que resolguin la comunicació 
inter-comarcal i de més llarga distància, permetrà contemplar la xarxa viària que gravita a 
l’entorn de la ciutat des d’una nova visió diferent a la del P.G. ‘84.  La major part de les 
carreteres i camins  existents   que han estructurat en el transcurs del temps, i estructuren 
encara, el sistema urbà de Ripoll, podran ser considerades com a vies eminentment urbanes, 
és a dir, com a carrers o avingudes que permetin la relació entre els diferents assentament 
residencials i industrials, amb independència del tràfic de pas de mitja i llarga distància. 

6. El pla ha de permetre articular la totalitat de les vies d’accés al centre urbà de Ripoll 
de manera que es garanteixi la connexió entre elles i es faciliti la mobilitat dins del sistema 
urbà. 

7. Una de les característiques comuna als elements de la xarxa urbana és la doble 
funció que realitzen: no  solament són vies de comunicació sinó que suporten de forma 
sostinguda activitats diverses, tant de tipus residencial, industrial com terciari.  
 

Les dues utilitats es complementen, però a  partir de certs nivells de trànsit i d’activitat 
apareixen servituds i limitacions severes d’una sobre l’altra. La definició dels  elements que han 
de configurar la xarxa viària urbana es pretén fer resolent aquestes situacions existents i 
procurant evitar que se’n produeixin de noves al llarg del  procés de construcció de la ciutat.      

El pla ha de permetre resoldre aquestes situacions de conflicte amb l’habilitació de vies 
alternatives existents o amb la previsió d’altres de nova construcció. 
 
Característiques i descripció de l’esquema adoptat per a la xarxa viària urbana 
 
Jerarquització de la xarxa viària urbana. 
L’esquema  proposat per a la xarxa viària urbana bàsica està configurat per una jerarquia de 
vies que van desplegant la seva funció fins a garantir l’accés a tots els indrets del sòl urbà. 
Per tal de clarificar l’esquema de funcionament viari es distingeixen: 

 
a) Les vies d’accés al centre de  la ciutat, que garanteixen la comunicació de la ciutat 

amb la resta del territori. 
Són aquelles vies que permeten l’accés a la ciutat des de l’exterior i es corresponen en 

general amb les vies interubanes existents fins a les vies de circumval·lació que uneixen la 
ciutat amb els municipis veïns. També serveixen de suport als creixements urbans. 

b) Les vies de circumval·lació del centre, que garanteixen la unió de les tres parts de 
la ciutat  així com la connexió entre les diferents vies d’accés; evitant haver d’utilitzar els carrers 
del centre històric.  
 Estan constituïdes per aquells els elements de la xarxa que permeten evitar el pas a 
través de la part central de la ciutat, on es concentra la major part dels serveis públics urbans, 
la major activitat comercial i terciària, i una considerable densitat d’edificació  i en faciliten el 
seu accés perifèric tot afavorint-ne la descongestió. 

c) Les vies de penetració a l’interior del centre urbà.  
Són aquelles vies que permeten accedir a la part central de la ciutat des de les vies de 

circumval·lació o directament des de les vies accés a la ciutat. 
d) Les vies de servei local, o de barri.  
e) Vies de caràcter peatonal o de coexistència. 
Atès però que les parts de la ciutat tenen funcions i intensitats d’edificació i d’usos 

diferents segons la seva posició urbana, els diferents elements d’aquesta xarxa han de suportar 
sol·licitacions diferenciades des del punt de vista funcional però també des de l’òptica de les 
característiques,  urbanes  o no, de l’entorn  travessat. 

Per tant es pretén establir una classificació dels elements de la xarxa no solament des 
del punt de vista de la seva funció dins el conjunt urbà, sinó una altra des de l’òptica de les 
seves característiques geomètriques, constructives i paisatgístiques.    
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1.2.2. Accessibilitat territorial : de les previsions del PG 1984 a la situació actual  
 
ELEMENTS DE LA XARXA BÀSICA DE CARRETERES QUE INCIDEIXEN SOBRE EL 
SISTEMA URBÀ  DE RIPOLL 

 
Les carreteres que integren la xarxa bàsica de les comunicacions dins el Sistema urbà 

de Ripoll segons la seva titularitat són: Generalitat de  Catalunya: C-17 (Barcelona-Ripoll): C-
26 (Berga-Ripoll); C-26  (Ripoll-Olot);  i les de l’Estat: N-260, (Olot-Ripoll); N-152 (Ripoll-
Puigcerdà) 
 
Estudis, projectes i obres en curs sobre les carreteres en el sistema urbà de Ripoll 
 
Previsions del PG’84 

En el pla general de 1984, es pretenia resoldre la continuïtat de les carreteres 
mitjançant la previsió de noves desviacions.  

Les previsions són: la variant de l’ N-152, (actual C-17 i N-152) que en aquella data 
estava ja en construcció;  la variant de la C-150 d’Olot a Ripoll per Vallfogona (actual N-260); 
i la variant de la carretera de St. Joan de les Abadesses (actual C-26): 

 
La descripció i justificació que el PG’84 en fa d’aquestes variants és la següent: 
VARIANT DE LA  N-152 : La carretera N – 152 és la principal via de comunicació que 

uneix el Ripollès amb les comarques veïnes de la Plana de Vic i la Cerdanya, tot seguint les 
valls dels rius Ter i Freser. La travessia pel casc de la població quedarà resolta amb la variant 
en construcció, que desviarà el tràfic de pas i que comporta la construcció d’un pas a diferent 
nivell sobre la via del tren de Barcelona a Puigcerdà i un nou pont sobre el Freser, aigües 
amunt de la població. El pla general recull el traçat del projecte en execució de la 
Generalitat, fent les següents recomanacions:  

a)  Resoldre adequadament els notables desmunts que la variant ocasiona, de manera 
que disminueixi  el més possible l’efecte de tall  (...) 

 b)  Potenciar la interconnexió de la variant amb el seu entorn, evitant que 
constitueixi una barrera per als vianants o per als vehicles.  (...) 

 
Al nord de la població fins al límit amb Campdevànol es preveuen dues vies de servei 

per a recollir el tràfic de la zona industrial i urbana allí existent, que serveixen alhora per a 
reforçar aquest tram a on es superposa també el tràfic transversal de la carretera de St. Joan 
de les Abadesses, i la carretera de Guardiola. 

 
VARIANT DE LA C-150 (actual N-260). Tal com ja estava previst a l’anterior Pla 

General, es contempla una variant d’aquesta carretera pel Sud de la població que, a més 
d’evitar el pas de vehicles per al casc antic, connecta els dos costats del riu Ter  i delimita 
també – d’alguna manera – el creixement de la població en aquesta direcció, aquesta variant 
comporta la construcció d’un important viaducte per a salvar la via del tren i el riu Ter. El 
punt de connexió amb la N-152 és precisament el lloc on comença el desviament d’aquesta 
carretera, al sud del camp de futbol. 

 
VARIANT DE LA CTRA. DE SANT JOAN  (actual C-26) I DE LA CARRETERA DE 

GUARDIOLA. La carretera N-152 de Sant Joan de les Abadesses es desvia al nord del casc 
antic, més enllà de l’avinguda del Compte Guifré; presenta algun problema de pujada davant 
del Cementiri per tal de guanyar cota. Connecta amb la carretera de Puigcerdà al nord de la 
població; precisament on estan previstes dues vies de servei, i fins a la intersecció de la N-
152 amb la C-401, de Campdevànol a Guardiola. Així queda garantida la continuïtat de la 
circulació transversal de Sant Joan de les Abadesses a Guardiola, que pot augmentar 
considerablement (la seva intensitat de circulació) en entrar en servei el túnel del Cadí.  

La longitud total d’aquesta variant, des de la rotonda prevista a l’alçada de Can 
Estamariu, fins la rotonda prevista al Polígon de  Casa Nova de Baix, és de 3,01 Km.  

 
L’esquema viari del PG’84 

L’esquema general viari del PG’84 que  els anteriors elements acaben definint es pot 
resumir en: un tronc principal, que pren la direcció sud–nordoest, seguint les valls del Ter i 
del Freser, constituït per l’antiga N-152 ( l’actual C-17 i la seva continuació cap a Ribes, que 
ha conservat la mateixa numeració); i unes altres vies transversals que en forma de branques 
s’articulen amb aquell tronc. Aquestes vies són: pel costat est, i al sud del nucli urbà, l’antiga 
C-150 (actual N-260), a través de la variant de Castelladral; i molt més amunt, a l’alçada del 
polígon industrial de la Casanova  de Baix, amb la carretera de Sant Joan de les Abadesses, a 
través de la nova variant prevista al nord del nucli pels plans de Sant Pere, que segueix  la 
direcció oest-est; i des del mateix punt amb la carretera de Guardiola, a través de la variant 
pel sud de Campdevànol, que pren la direcció oest, seguint la vall del Merdàs. 

 
 

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ, I PROGRAMACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA 
TERRITORIAL DEL PLA GENERAL I ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS. 

 
A part de les previsions del Pla General, no existeix a l’entorn del sistema urbà de 

Ripoll-Campdevànol cap estudi  que contempli de manera global la xarxa viària interurbana. Els 
diferents elements executats o en estudi responen a variacions o alternatives d’aquelles 
propostes generals d’ordenació de la xarxa viària.  

Cal posar de relleu la previsió i execució d’un element viari nou, no previst en el PG’64, 
la Ronda del Mas d’en Bosch, per la importància de la seva funció de via que resolt parcialment 
un dels recorreguts interurbans que més increment ha experimentat els darrers anys  sud de 
Ripoll- Sant Joan de les Abadesses, així com per la seva transcendència en  el creixement urbà 
de Ripoll. 

 
Elements executats 

Els elements de la xarxa de comunicacions viàries prevista al pla general que en el 
transcurs de la seva vigència han estat executats, així com aquells altres elements executats 
com a actuacions sectorials  són les següents: 

 
Vial de circumval·lació oest  de la N-152 (actual C-17). Aquest tram estava ja en 

execució durant la redacció del pla general’84,  
 
Vial de circumval·lació sud  Variant de l’antiga C-150 (actual N-260) El vial que s’ha 

executat  com a ronda de Castelladral  no es correspon exactament amb el proposat pel pla 
general.  Com ha estat dit, el pla preveia una nova baixada de la  carretera  C-150 (actual N-
260) per l’altre vessant de la riera Caganell, a partir d’una desviació situada a l’entrada al sòl 
urbà de Vista Alegre; aquesta nova via rebia la perllongació del carrer Progrés, i continuava 
en direcció oest, tot travessant la via del tren i el Ter amb un viaducte, fins a la rotonda de 
Cal Deu; aquí interseccionava amb la N-152,  amb l’inici de la seva variant  i amb l’accés al 
centre urbà. 

La ronda realment construïda és en realitat la perllongació del carrer Progrés cap al 
sud; salva la via del tren mitjançant un pas inferior i travessa el Ter amb un pont, per seguir 
el mateix recorregut previst al pla general. Aquesta opció, que comporta la situació de la 
traça a una cota inferior a la prevista pel pla general,  anul·la de fet la possibilitat de 
connexió amb l’actual N-260. 

El canvi de traça va comportar la necessitat d’efectuar un important tall a la 
muntanya perceptible a gran  distància i  des de múltiples punts  de la ciutat i del seu entorn. 
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Ronda Mas d’en Bosch. Aquest element de la xarxa viària va entrar en servei el 1.998, 
i fou previst a la revisió anticipada del sòl industrial aprovada definitivament el 1.990, com 
estructura de suport als sectors de sòl urbanitzable dels pintors i del nou sòl urbà industrial  
del Mas d’En  Bosch. 

 
Estat de programació de la resta d’elements de la xarxa viària 
 
- VARIANT DE LA C-26   (Variant nord de Ripoll) 
 
Actuacions. Estudi Informatiu. 
  
Àmbit de l’estudi  

Com a desenvolupament de les previsions del pla general, la  Generalitat de Catalunya  
va redactar el  2002  l’estudi informatiu  anomenat  “Variant de la C-26 a Ripoll”   
 Aquest estudi informatiu  es limita a un tram, el comprès entre el polígon industrial 
Mas d’en Bosc i la zona de la Font del Sant, de la variant prevista al pla general entre aquella 
zona i la de la Casa Nova de Baix. 
 
Dades Generals 
Titularitat:  Generalitat de Catalunya 
Tipus de carretera:  convencional. 
Longitud. Origen final segons alternatives: entre 2,48 i 3,0 Km.   
Funció:  Evitar el trànsit al centre de la ciutat de Ripoll. 
 Velocitat de projecte. 80 Km/h  
 
Característiques 
Planta:  radi mínim en planta  150 m.  
Perfil longitudinal:  6 % 
Perfil transversal: 7/10 
 
Descripció 

L’estudi informatiu preveu tres alternatives, totes tres tenen l’inici en una nova 
rotonda prevista a la zona de la font del Sant on conflueixen la C-17, l’N-152 i la carretera de 
Ribes:  

L’alternativa 1 consta d’un primer tram en variant, i un segon tram, com a 
condicionament de la C-26, des d’ Estamariu fins a la rotonda de la ronda Mas d’en Bosc. 

Les alternatives 1 i 2 coincideixen en el primer tram de 700 m inclòs el túnel. En el 
tram final l’alternativa 2 la variant creua a diferent nivell la rotonda Mas d’en Bosc. 

En l’alternativa 3, es contempla que el tram central se situï més al nord que les dues 
primeres i en el tram final coincideixi amb l’alternativa 2. 

A aproximadament a 300 metres de l’inici de les tres alternatives es projecta un enllaç 
amb la xarxa viària del Pla de  Sant Pere. 
 
Característiques més rellevants de cada alternativa: 
 
Alternativa 1.  
Longitud: 2,46 Km.  (inclòs variant i condicionament) 
Longitud túnel:  160 m.  
Longitud ponts i viaductes:  90 m. (T. Can Guetes)   
Alçada dels desmunts:  Alçades màximes de 23 m. 
Pendent màxima: 6% (abans de l’accés boca oest túnel) 
 

Alternativa 2. 
Longitud: 2,46 Km.  (inclòs variant i condicionament) 
Longitud túnel:  160 m.  
Longitud ponts i viaductes:  90 m (T. Can Guetes) + 60m (canal i antiga C-26) 
 +  96 m (enllaç rotonda Mas d’en Bosc)  
Alçada dels desmunts:  alçades màximes de 30 m. 
Pendent màxima: 6 %  (accés boca oest túnel) 
 
Alternativa 3 
Longitud: 2,46 Km.  (inclòs variant i condicionament) 
Longitud túnel:  280 m.  
Longitud ponts i viaductes: 120 m (T. Can Guetes) + 80m (T. Estamariu) + 60 m (canal i antiga C-
26)  + 96m (enllaç rotonda Mas d’en Bosc). 
Alçada dels desmunts:  alçades màximes de 24 m. 
Pendent màxima: 6%  (accés boca oest túnel) 
 
Estat de tramitació. Acabat el tràmit d’exposició pública de l’Estudi Informatiu. 
 
Estudi de trànsit. L’estudi de trànsit conclou que la vida útil de la carretera, és a dir el 
temps que la carretera pot tardar a baixar el seu nivell de servei a l’estadi  D, l’immediat al 
de la seva capacitat, s’estendria fins l’any 2.023. 

Pressupost 
Alternativa 1:    10,24 Milions d’euros  
Alternativa 2:    18,10 Milions d’euros 
Alternativa 3:    16,23 Milions d’euros 

 
- VARIANT SUD DE CAMPDEVÀNOL  
 
 Actuacions. Estudi Informatiu. 
 
 Àmbit de l’estudi Informatiu. La variant sud de Campdevànol està integrada com a part 
de l’Estudi Informatiu de la Carretera de Campdevànol a Gombrèn,  conjuntament amb la 
resta de trams de la carretera, fins a Guardiola de Bergadà,  que porta data Març 2001. 
 La variant sud de Campdevànol correspon al “Tram 6” dels que l’estudi divideix tota la 
carretera, i afecta parcialment el terme municipal de Ripoll, en la part del tram més propera 
a la N-152, que constitueix un dels caps de la carretera. 
 En el terme municipal de Ripoll l’estudi informatiu desenvolupa les previsions del 
PG’84, que com s’ha dit preveu l’inici de la variant a la mateixa rotonda on  acaba la variant 
de la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 
 
Dades Generals 
Titularitat:  Generalitat de Catalunya 
Tipus d’intervenció: Millora general i variants dels nuclis urbans.   
Longitud:  Segons alternatives: entre 2,16 i 2,24 Km.   
Funció:  Evitar el trànsit al nucli urbà de Campdevànol i el pas de la via de tren. 
 Velocitat de projecte: 60 Km/h  
 
Característiques de la variant 
Planta:  radi mínim en planta  130 m.  
Perfil longitudinal:  4 % alternativa A;    3,5 % Alternativa B 

Perfil transversal: 7/8 
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Descripció 
L’estudi informatiu preveu dues alternatives del “Tram 6”, l’A i la B, totes dues 

s’inicien a la zona del Mas del Carme, a l’oest del nucli de Campdevànol, i tenen el seu punt 
final d’estudi en un nou enllaç sobre l’ N-152, a l’alçada de la caserna de bombers de Ripoll, 
que coincideix aproximadament amb el mateix punt on el PG’84 preveia una rotonda. 

L’alternativa A  segueix uns 500 metres sobre el tros recte de la carretera actual per 
prendre una direcció cap al sud, mantenint un paral·lelisme amb la riera de Merdàs, fins a 
travessar-la amb un pont a l’alçada del bac de Cal Rei; a partir d’aquest punt la carretera 
ressegueix el peu de la muntanya que limita les planes de la riba dreta del Merdàs, per 
travessar la via del tren, el Freser, i la riera de Maiols  amb un viaducte, i connectar amb la 
N-152 amb un enllaç en trompeta.   

L’alternativa B preveu la desviació de la traça cap al sud a partir del punt d’origen a la 
zona del Mas del Carme, i segueix paral·lelament al Merdàs fins a travessar-lo a l’alçada del 
pla de la Guixera; des d’aquí la carretera continua per la riba dreta del riu,  per tornar-lo a 
creuar una i altra vegada amb un mateix viaducte; un cop recuperada la riba dreta, la 
carretera troba la traça de l’alternativa A, amb la que coincideix fins a l’N-152.  

 
Característiques de les alternatives: 
 
Alternativa A  
Longitud: 2,24 Km.  (inclòs variant i condicionament)  
Radis de les corbes: 300;  225; 140; 130 m. 
Longitud ponts i viaductes:  60 m. (Merdàs); 105 m. (Via de Tren +Ter)   
Alçada dels desmunts:  Alçades màximes de 23 m. 
Pendent màxima: 4% (240 m.) 
 
Alternativa B 
Longitud: 2,16 Km.   
Radis corbes:  300; 400; 400; 225; 140; 130 m.  
Longitud ponts i viaductes:  60 m. (Merdàs) + 160m (viaducte Merdàs) 
 + 105 m. (Via de Tren +Ter)   
Alçada dels desmunts:  alçades màximes de 30 m. 
Pendent màxima: 3,5 %  (370 m.) 

   
Pressupostos 
Alternativa A:    1.168,04  Milions de pessetes  
Alternativa B:    1.346,44  Milions de pessetes 

 

DESDOBLAMENT  DE LA C-17 

 
Actuacions. Estudi Informatiu. 
 
Àmbit de l’estudi Informatiu  
 L’accés sud de Ripoll  està integrat com a part de l’Estudi Informatiu del Desdoblament de 
la C-17,  conjuntament amb la resta de trams de la carretera, des de Masies de Voltregà fins 
Ripoll,  i porta data Juliol 2004. 
 
Dades Generals 
Titularitat:  Generalitat de Catalunya 
Tipus d’intervenció:   Desdoblament  
Velocitat de projecte:  80 Km/h  
 
Característiques (tram 3-4, Des del túnel de Terradellas  fins a Cal Deu) 
Planta:   radi mínim,  250 m. 
Perfil longitudinal: pendent màxim 6,5 % 
Perfil transversal: 22 m (2,5 + 7 +3 + 7 +2,5) 
 
Descripció (tram 3-4, Des del túnel de Terradellas  fins a Cal Déu) 
 L’estudi informatiu preveu dues alternatives per a continuar la duplicació de la 
calçada a la zona de Tarradellas: la dita Solució Base, consisteix a guardar el paral·lelisme a 
un costat o a l’altre respecte de la calçada actualment existent; el segon túnel de Terradellas 
es preveu al costat est, de forma que a la sortida de la boca nord del túnel ha de discorre 
amb un viaducte a través del vessant de la muntanya sobre la riba dreta del Ter, i amb un 
pendent del 6,5 %. 
 La continuació cap a Ripoll s’efectua ampliant el radi del revolt de la zona de l’EDAR, 
a costa d’escapçar el turó situat al costat oest de la carretera amb un tall vertical de 30 m. 
Per aconseguir un radi de 250 m. Inferior al mínim normal. Des del peu de la baixada del 
túnel de Terradellas fins a la zona de les cases del Roig, els quatre carrils han d’anar 
acompanyats a cada costat de sengles vies de servei per tal de donar accessos laterals. 
El tros comprès entre l’actual pont de la Saphil i la intersecció amb la C-26, en la Solució 
Base, les dues calçades discorren parcialment superposades, a causa de la inexistència 
d’espai donada  l’estretor de la terrassa fluvial en aquell punt, i descriuen una corba de radi 
250 m. 
 A l’alçada de la carretera C-26, de Les Llosses, l’estudi preveu un enllaç amb aquesta 
carretera, mitjançant un pas superior sobre el tronc de la carretera C-17, que continua amb 
la mateixa secció fins a una nova rotonda prevista a l’alçada de la zona comercial al sud de 
Cal Deu. Al llarg de tot el tram que va des de l’enllaç amb la C-26, fins la rotonda on 
conflueix la variant de la N-152 i la ronda de Castelladral, es projecta una calçada lateral a 
cada costat del tronc.  
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CONSIDERACIONS SOBRE LES ACTUACIONS, ELS PROJECTES I  EL PG’84, EN LA 
XARXA  VIÀRIA DEL SISTEMA URBÀ DE RIPOLL. 

Les actuacions, en fase de projecte o d’execució, en la xarxa de les carreteres que 
incideixen directament sobre el sistema urbà de Ripoll, dutes a terme fins ara per part de les 
respectives administracions, han estat considerades quasi exclusivament des del punt de vista 
sectorial, amb un enfocament  fragmentat i inconnex de les  actuacions, i amb independència 
de la seva incidència sobre la xarxa urbana. 
 

En particular, pel que fa a la variant de la C-26: 
 Les diferents alternatives de la C-26, malgrat la seva longitud,  al voltant de tres 
quilòmetres, evita només una part del recorregut urbà, doncs tant els trams immediatament 
anteriors  (la C-26), com els posteriors (N-152), tenen caràcter de travessera urbana; és a dir 
les alternatives no contemplen una variant a les carreteres existents que discorren per zones 
urbanes. 

Per altra banda, les característiques geomètriques presenten uns paràmetres molt 
baixos, el que es tradueix en prestacions funcionals discretes, i en una vida útil fins al límit 
de la capacitat inferior als vint anys. 

L’ impacte paisatgístic és considerable doncs en estar situades a mig pendent, 
apareixen talls de l’ordre dels 25 metres d’alçada, semblants als existents a la variant de la 
N-152 a la zona del Raval de Barcelona. 

En l’alternativa 3, la que presenta millors característiques en tots els aspectes,  
caldria que fos reduït l’impacte paisatgístic que causen les trinxeres previstes al serrat 
d’Estamariu, mitjançant la incorporació d’un nou túnel d’uns 200 m. de longitud,  

La continuïtat cap a Campdevànol comporta l’ocupació dels plans de la Font del Sant, i 
la Carola, fins a la zona del Mas Torrents. 
 

Pel que fa a la variant de Campdevànol: 
En el tros comú a les dues alternatives A i B, el que en part es troba en terme 

municipal de Ripoll, la nova carretera presenta unes característiques de traçat en planta molt 
irregulars, i amb radis molt baixos,  de 130 i 140 metres; de difícil justificació atès que el 
traçat de tot el tram discorre per la part plana de la vall. Una millora del traçat en planta, 
substituint aquests revolts de radi crític,  comporta la construcció d’un túnel just després del 
viaducte sobre el Ter i la via de tren, (en el sentit Guardiola), la qual cosa redundaria també en 
un menor impacte paisatgístic. 
 

En relació al desdoblament de la C-17 
El tram del projecte que incideix més directament sobre la xarxa viària del sistema 

urbà i sobre l’ordenació urbanística de Ripoll és el comprès entre cal Roig i el final de l’estudi 
informatiu, a la rotonda de Cal Deu. El criteri de l’estudi informatiu, de donar continuïtat al 
caràcter de carretera oberta fins el mateix centre urbà, i que es materialitza tan amb la 
previsió d’un enllaç amb la C-26, amb un pas elevat sobre el tronc, com amb el manteniment 
de la secció transversal total d’aquest tram, com s’ha descrit en el punt 1.2.1.2.,  xoca en 
principi amb dos dels criteris de revisió del pla general; un dels criteris del nou pla, és el de 
preveure l’ampliació dels sòls urbanitzables sobre els terrenys compresos entre Cal Deu o la 
zona de Can Villaura;  i un altre criteri del pla, és la d’establir una variant que eviti 
precisament el pas a través dels sòls urbans o urbanitzables.  

Pel que fa a la resta del tram, entre el túnel de Terradellas i Cal Roig, la incidència 
del desdoblament sobre el medi urbà és quasi inexistent, però en canvi sí que és important 
sobre el paisatge i sobre les relacions de la ciutat amb el seu hinterland. Per aquestes raons, 
durant l’exposició pública de l’estudi informatiu d’aquest projecte, foren estudiades altres 
possibilitats de traçat que fossin més respectuoses amb el paisatge, el medi natural i la 
mobilitat, altra que la que passi per la nova via; aquestes propostes estan contingudes en la 

documentació que  l’Ajuntament de Ripoll va presentar al Departament de Política 
Territorial. 

 
Sobre els criteris de coherència de les intervencions. 
Cadascun dels tres estudis informatius de construcció de les  obres viàries més 

importants que graviten sobre el sistema urbà de Ripoll  han estat abordats separadament, 
com a millora de  trams però sense formar un estudi global de les implicacions sobre la 
funcionalitat del trànsit que se’n deriven d’unes actuacions sobre les altres. No existeix una 
idea de  xarxa arterial que contempli aquestes actuacions des d’una visió territorial. 

Aquesta absència d’unitat en el plantejament de la xarxa viària a l’entorn del sistema 
urbà de Ripoll Campdevànol és deguda en part a la diferent titularitat administrativa dels 
diferents  trams de la variant així com per raó del diferent moment en que han estat 
redactats cadascun dels estudis i projectes. 

Quan en el marc de la redacció del POUM de Ripoll s’estan estudiant diferents opcions 
sobre els sòls que en un futur han de ser ocupats pel creixement dels diferents usos urbans, 
es fa també imprescindible estudiar i  fer la previsió del sòl necessari per a la xarxa general 
de les vies territorials bàsiques de Catalunya que solquen el municipi i la comarca, de manera 
que es resolgui la seva continuïtat, la seva connexió i integració amb la xarxa general viària 
urbana, i s’assoleixi  un millor funcionament global, i de cadascuna de les dues xarxes, i de la 
ciutat en  general.  

Els projectes dels diferents trams que han estat promoguts  fins a la data, per les 
diferents administracions públiques,  i que s’han descrit en els punts anteriors, ofereixen un  
nombre important d’alternatives de traçat que abracen quasi la totalitat de la xarxa bàsica 
de carreteres dins del sistema urbà de Ripoll. Des de la revisió del Pla General es proposa, a 
partir d’aquells projectes, l’estudi de les diferents alternatives  d’esquema viari global que 
resolgui, de manera coordinada amb les altres previsions  que també afecten el mateix 
territori,  els problemes plantejats d’eficiència, i d’inserció en el medi urbà i en el medi 
natural, en el marc d’una geografia que ofereix unes possibilitats limitades d’acollida de les 
infraestructures i de creixement urbanístic.  
 

En relació a l’esquema viari del Pla General de 1.984 
 Després de més de vint anys de vigència del pla general de Ripoll, aquest pla continua 
essent fins ara l’únic document que proporciona una idea global de les comunicacions viàries 
urbanes i interurbanes del sistema urbà Ripoll-Campdevànol,  l’estat d’execució de les vies 
que s’hi contemplen és molt baix. Si s’exclou la variant de la N-152, per l’oest del nucli urbà, 
que ja estava en construcció durant la redacció del planejament general anterior, l’únic  
tram que s’ha construït de l’esquema viari és un tros de la variant sud de Castelladral.  

Diverses circumstàncies, fan dubtar raonablement  que l’esquema viari concebut fa 
més de vint anys, i no executat, sigui actualment el més idoni per a resoldre la problemàtica 
del trànsit de vehicles i de les comunicacions viàries en el sistema urbà de Ripoll-
Campdevànol.  

L’estudi més aprofondit de molts  elements de la xarxa viària del pla, desenvolupats a 
través dels estudis informatius de carreteres, posa de relleu les característiques del traçat,  
el seu impacte ambiental, el seu cost d’execució, i la seva funcionalitat, tal com s’ha resumit 
en  els paràgrafs anteriors, i permet extreure’n conclusions més afinades. 

L’esquema del PG’84 partia de la simple constatació que el trànsit interurbà no podia 
discorre per les estretes vies de l’estructura urbana medieval de Ripoll, les úniques existents 
en aquell moment; per tant qualsevol nova via que proporcionés un pas alternatiu - amb 
independència del medi travessat - podia resoldre la problemàtica plantejada.   

Les anomenades noves variants, previstes al pla general són en realitat noves vies 
urbanes doncs discorren pel sòl urbà o urbanitzable (futur sòl urbà); estan concebudes  per a 
donar accés als diferents sòls que travessen i per a recollir les trames de carrers de nova 
obertura.  



 30

Tant la concepció del creixement urbà subordinat a la construcció de la vialitat 
interurbana; com la concepció d’un model de construcció de carreteres interurbanes amb 
limitació d’accessos  travessant  sòls urbans  o urbanitzables, són concepcions que no tenen 
en compte les servituds que cadascun dels dos processos, creixement urbà i construcció de 
noves carreteres, genera sobre l’altre quan ocupen un territori limitat. Aquestes servituds són 
encara més acusades quan el territori, com és el cas del sistema urbà de Ripoll – 
Campdevànol presenta constrenyiments per raó de la topografia i de la morfologia. 

L’augment que ha experimentat la circulació de vehicles durant les darrers dècades i els 
impactes negatius que la circulació ocasiona en el medi urbà fa aconsellable que com a mínim 
el trànsit de pas de l’aglomeració no discorri a proximitat  de les zones urbanes, i menys les 
de caràcter residencial.  

Per altra banda, des de l’òptica de la funcionalitat i seguretat  viària  en les vies de 
comunicació interurbanes, i més aquelles que estan subjectes a recorreguts de mitja i llarga 
distància, és recomanable una separació dels diferents tipus de trànsit que concorren en un 
mateix corredor; és a dir és convenient preveure determinades vies per al trànsit d’agitació – 
els propis del sistema urbà i els immediats – i, unes altres per al trànsit interurbà o de pas.  
Per al primer tipus de trajectes han de ser suficient les vies internes del propi sistema urbà, 
(sense perjudici de la seva millora o complementació) doncs les curtes distàncies a recorre no 
fan necessari una velocitat de circulació elevada; mentre que per al segon tipus de trànsit, és 
convenient la construcció de  carreteres que per les seves característiques permetin la 
circulació a major velocitat i seguretat 

I també, des de l’òptica de les inversions en la millora o construcció de noves vies de 
comunicació viària és convenient l’adopció de models o estructures o xarxes que puguin 
garantir el seu servei més a llarg termini, sense necessitat d’haver d’efectuar rectificacions 
degudes a la baixa qualitat de traçat,  o a causa dels efectes  directes o induïts en el medi 
travessat; es tracta d’evitar la construcció de carreteres-variants que hagin de donar suport 
directe a creixements urbans, doncs aquests acaben causant l’arterioesclerosi de la via, i 
porten  a la construcció de nova variant de la variant, per evitar els efectes negatius que 
cadascuna de les actuacions genera sobre l’altre.  

La variant de la C-26 pel nord del nucli urbà, prevista a l’estudi informatiu ja 
esmentat,  il·lustra la dificultat d’inserció d’una carretera dins el context d’una ciutat de la 
mida i característiques de Ripoll:  les interseccions amb la xarxa viària urbana són de fet 
inexistents en una longitud aproximada de tres quilòmetres, amb la qual cosa no es produeix 
una de les premisses bàsiques  amb que el pla general de 1.984 justificava  la traça en 
aquesta posició, i que era justament el de donar suport a la urbanització; i per altra banda la 
subjecció de la traça a un corredor pre-establert, per raó de la funció urbana que havia de 
realitzar, comporta un traçat amb uns baixos nivells de servei i un elevat impacte paisatgístic 
a l’entorn del nucli de Ripoll.  

Un altre aspecte de gran transcendència és que la posició de la traça tan propera al 
nucli urbà provoca una ocupació important dels sòls urbans i urbanitzables, especialment pels 
nusos d’accés, i origina una servitud de no edificació d’entre 25 a 50 metres a cada costat 
que afecta considerablement les condicions d’ordenació dels sòls destinats al creixement 
urbanístic.  

Des del punt de vista de la funcionalitat, és destacable el fet que l’esquema del PG’84 
no va considerar necessària la previsió d’una nova via que suportés els recorreguts que prenen 
la direcció sud-nordest, és a dir els que discorren total o parcialment per la vall del Ter: Vic – 
Vall de Camprodon. El pla preveia que aquests trajectes fossin absorbits per la xarxa urbana, 
a través del carrer Progrés, la seva perllongació, i pel carrer Ctra. de  Sant Joan, mitjançant 
un nou pont sobre el Ter a l’alçada de la colònia Estamariu.  Altrament, el recorregut per les 
vies de nova previsió representava un marrada de més de cinc quilòmetres respecte del 
recorregut urbà.  

La substancial millora de la comunicació amb la Garrotxa i en general amb tota la part 
de llevant, que comportà l’entrada en servei de l’eix del Capsacosta, ha fet que precisament 

hagin estat les circulacions sobre  la direcció sud-nordest les que han experimentat un 
increment més significatiu de trànsit en tot el sistema urbà. En efecte, sobre aquesta direcció 
s’hi han ajuntat els nous trajectes que aquella nova obertura facilita i que anteriorment 
discorrien per corredors diferents, com són els Ripoll-Olot, i també els de la zona nord 
d’Osona-Olot, i viceversa, i que s’han sumat als que anteriorment suportava.   Aquestes 
circumstàncies feren replantejar puntualment l’esquema de la vialitat del pla general, 
introduint-hi l’anomenada Ronda del mas d’en Bosch.  

El carrer Progrés i la seva perllongació, la ronda mas d’en Bosch, realitzen de fet una 
doble funció: suporten i donen accés a les edificacions i activitats a tot el llarg del seu 
recorregut, serveixen com a vies que suporten els desplaçaments quotidians entre  residència 
i treball dins del sistema urbà, i, en  defecte d’altres vies, suporta també el trànsit interurbà, 
tant dels trajectes  sud-nordest, esmentats anteriorment, com també,  dels trajectes est-
oest. 
 
1.2.3. Altres consideracions, constrenyiments i requeriments en relació a 
l’obertura dels nous eixos de comunicació transcomarcals 
 
CONSIDERACIONS SOBRE LA GEOGRAFIA I POSICIÓ DELS NUCLIS QUE INTEGREN 
EL SISTEMA URBÀ DE RIPOLL. 

La morfologia geogràfica ha estat un fet determinant en la definició de l’estructura 
viària i de la forma del sistema urbà de Ripoll - Campdevànol.  El creixement urbà s’ha 
desenvolupat a partir del primer nucli situat a la confluència de les valls dels rius Ter i Freser 
i s’ha estès per cadascuna de les tres direccions que descriuen  els cursos fluvials ocupant 
part de les terrasses  més amples i planes dels fons de les valls.  

En cadascuna de les tres direccions dels rius, des del junyent, les planes situades a les 
seves ribes es van escanyant  per l’acostament de les muntanyes que limiten lateralment les 
valls, i interrompen la continuïtat de les terrasses; aquesta circumstància crea 
geogràficament i paisatgísticament un àmbit relativament tancat,  que té com a límits: pel 
Freser, l’engorjat a l’alçada del pont de la Cabreta; pel curs alt del Ter: les planes de la 
Barricona; i per curs baix, el congost del Roig. Aquest àmbit és també el territori ocupat en 
gram part pel  sistema urbà de Ripoll – Campdevànol, i el que està subjecte a la seva 
influència immediata. 

La forma que adquireix l’espai  així delimitat és una Y que s’acosta més a una V a 
causa de la menor longitud  que adquireixen les planes al costat del curs baix del Ter, en 
relació a les existents al llarg del Freser i del curs alt del Ter. La muntanya que delimita les 
planes de la riba esquerra del Freser i la riba dreta del Ter abans de la seva confluència és la 
muntanya de Sant Roc, que s’alça com una forma singular, relativament separada pel coll de 
Baubs  de la serra Cavallera  de la que en forma una extensió.  

Històricament els camins, carreteres, vies fèrries, i el sistema urbà, constrets per  
aquesta disposició del relleu,  s’han estructurat  adquirint  també aquella  mateixa forma. 

La forma urbana que adquireixen les implantacions de les diferents activitats urbanes 
sobre aquest territori, i la dificultat que més enllà de l’espai que ocupen presenta la 
geografia per a allotjar les infraestructures de  comunicació viària, provoca certs 
desavantatges en l’accessibilitat,  tant l’interna del propi sistema urbà,  com en la de 
caràcter  territorial: 

Considerables distàncies entre els punts extrems: La longitud del recorregut entre els 
dos punts extrems que actualment són pas obligat, per accedir a molts altres indrets. l’accés 
al nucli de Campdevànol, a la vall del Freser, i la rotonda de Mas d’en Bosc, a la vall alta del 
Ter és de més de dos quilòmetres. Dificultats existeixen a l’hora del travessament per al 
trànsit interurbà  

La geografia ha deixat encara una oportunitat de pas, dins les dificultats,  entre les 
dues valls, més al nord de la confluència dels dos rius, i és precisament a través del coll 
existent  darrera la muntanya de Sant Roc. 
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1.2.4. Consideracions en relació als efectes de les millores en els eixos viaris 
territorials principals 

 
CARRETERA C-17 
La Direcció general de Carreteres de la Generalitat ha elaborat el projecte d’estudi 
informatiu del desdoblament de la C-17 entre les Masies de Voltregà i Ripoll,  i ha estat 
exposat a començament de 2.005. 
El projecte preveu la continuació fins a Ripoll dels quatre carrils que ja disposa actualment la 
carretera fins a Manlleu, i es dissenya per a una  velocitat de 80 Km/h.  
 Les alternatives de traçat que es contemplen en el tram St. Quirze – Ripoll són de 
trossos curts, i en general, l’estudi només les proposa quan la duplicació de la caçada sobre la 
mateixa posició de la traça resulta  de difícil execució.  El projecte s’acaba a la rotonda 
d’intersecció amb la Ronda de Castelladral, i no incorpora l’estudi informatiu d’una variant  
no urbana de Ripoll. 
 Precisament per tal de reduir els efectes que aquesta actuació comporta, 
l’Ajuntament de Ripoll  ha presentat diverses propostes de millora del traçat en el tram que 
discorre pel terme municipal. 
 Els efectes que sobre la circulació produirà la millora d’aquest tram són analitzats a 
l’estudi de trànsit que incorpora el mateix projecte d’estudi informatiu. L’anàlisi  parteix de 
l’estat de les relacions que actualment graviten sobre la C-17 i que es tradueixen en unes 
determinades intensitats de circulació de vehicles, i en preveu la seva evolució futura 
prenent en consideració diverses components que s’explicitaran posteriorment. 
 
 Segons l’aranya de trànsit que consta a l’estudi, les intensitats mitjanes diàries sobre 
diferents punts de la C-17 són les següents (any 2002): 
Masies de Voltregà  17.000 
Límit Osona-Ripollès 8.000 
Ripoll (sud del trencant de la C-26) 8.540 
Ripoll (accés sud): 10.505 
 
N-152 (entre Ripoll i Campdevànol): 16.482 
 
 Per a determinar l’evolució futura del trànsit en aquesta via l’estudi de trànsit pren en 
consideració els següents factors: 

1. El trànsit captat o perdut com a conseqüència de les millores que de manera 
simultània s’efectuen sobre altres eixos viaris que podran ser utilitzats alternativament per  a 
efectuar els desplaçaments que tinguin el mateix origen i destí, i que poden influir en la tria 
de l’itinerari utilitzat; les millores considerades són: la conversió en autovia del tram  Sallent 
– Berga; i el túnel de Bracons. No consta en el projecte que s’hagi tingut en consideració la 
millora del tram entre Ribes de Freser i La Molina, amb la construcció del túnel de Toses. 
 L’efecte que sobre la C-17 produirà la nova distribució del trànsit degut a l’obertura i 
millora de les vies considerades es tradueix segons l’estudi en una disminució del 4%.  
 
 2. El trànsit induït, és a dir el trànsit que la millora significativa de tot eix viari genera 
directament, com a incitador de desplaçaments anteriorment dissuadits per les condicions 
menys  confortables de la via (costos, temps, etc.).  L’efecte inductor de trànsit que  la 
millora de la via  produirà s’estima en un 7,1% en les relacions intercomarcals, i en un 18,9 % 
en les relacions intermunicipals, segons el resultat de l’aplicació d’un model gravitatori. 
 
 3. Per a l’avaluació de l’increment del trànsit com a conseqüència del creixement o 
redistribució de la població  i de les activitats econòmiques sobre el territori, l’estudi fa dues 
hipòtesis; la hipòtesi baixa, i la hipòtesi alta. Els creixement que es proposen a l’estudi són 
els següents: 

 
Creixements de trànsit  Hipòtesi baixa    Hipòtesi alta  
Període % % 
 
2003-08 2,50 3,50 
2008-15 1,00 2,00 
2015-20 0,20 0,50 
2020-35 0,00 0,20 

 
 Les previsions sobre les intensitats de circulació, amb que conclou l’estudi de trànsit, 
prenent en consideració els  factors enumerats anteriorment, i per cada hipòtesi són les 
següents: 
 

Intensitat de trànsit                         Hipòtesi baixa       Hipòtesi alta 
   Any                                          Nombre vehicles      Nombre 

vehicles 
 

2005  13.042 13.298 
2006  13.369 13,764 
2007  13.703 14.245 
2008  14.045 14.744 
2009  14.186 15.039 
2010  14.328 15.340 
2011  14.471 15.646 
2012  14.616 15.959 
2013  14.762 16.278 
2014  14.909 16.604 
2015  15.058 16.936 
2020  15.210 17.364 
2025  15.210 17.538 

 
EIX  DEL CAPSACOSTA  (Eix Pirinenc) 

Amb l’entrada en funcionament del Túnel de Collabós els trajectes Besalú-Olot-Ripoll i 
viceversa no graviten sobre la carretera N-260 (Eix pirinenc)  en el tram Olot-Ripoll, sinó 
sobre la C- 26, de manera que la N-260 per Vallfogona no constitueix, de fet, la continuïtat 
funcional  de l’eix pirinenc. Des de Castellfollit la continuïtat per als vehicles en trànsit es 
produeix bé per St. Joan Les Fonts,  bé per Olot i la Canya, però sempre per Sant Joan de Les 
Abadesses. 

D’aquesta manera el recorregut Olot-Ripoll per Vallfogona s’ha anat quedant reduit a 
un itinerari d’interès quasi exclusivament local, i turístic, malgrat la titularitat administrativa 
de l’Estat,  mentre que és el recorregut Bianya – Sant Joan de les Abadesses – Ripoll el que ha 
anat adquirint la importància estratègica general que  s’atribueix a l’ Eix Pirinenc. 

Les importants inversions ja realitzades  en el recorregut Bianya – Sant Joan de les 
Abadesses, el major nombre de població servida en relació al recorregut per Vallfogona, i 
l’alt cost econòmic que suposaria convertir aquest recorregut en un eix viari amb bones 
prestacions de velocitat i seguretat, a causa de les dificultats geogràfiques a salvar,  no fan 
raonable una inversió redundant sobre el mateix corredor quan, a més, la seva capacitat és 
suficient  per a garantir el nivell de servei a curt i a mitjà termini. 
 Les dades 2002 que consten als estudis de trànsit incorporats pels estudis informatius 
anteriorment esmentats senyalen una intensitat de trànsit de 6.874 vehicles diaris entre 
Ripoll i la intersecció de la C-26 amb la C-38, a la boca oest del túnel de Collabós. 

Les anteriors circumstàncies haurien de fer  reconsiderar les característiques de 
disseny a donar a les variants del tram Bianya - Ripoll – Ribes de Freser, de manera que no 
solament evitin el pas del trànsit per l’interior dels nuclis urbans, sinó que haurien de ser 
projectades amb les  característiques pròpies d’una carretera de mig i llarg recorregut.  
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Determinades variants del tram Olot-Ripoll ja estan previstes en els planejaments 
urbanístics aprovats,  o en fase de redacció d’estudi informatiu: 
 1. L’opció de pas a través del sistema urbà d’Olot, prevista pels planejaments d’Olot i 
de la Vall de Bianya, consisteix a continuar un tram més de l’ A-26 de Figueres a Olot, des del 
nus de la Ctra. de la Canya fins a l’Hostal de Sol aproximadament,  tot seguint per la vall de 
Riudaura – vall geogràficament paral·lela a la de Bianya -  i a connectar amb l’eix del 
Capsacosta un cop passat l’Hostal Nou, amb un nou tram de carretera que travessaria la serra 
de la Solana a l’alçada del Coll de St. Andreu.   

2. La variant de Sant Joan de les Abadesses es troba actualment en fase de redacció 
de l’Estudi Informatiu. 
Per tant la variant de Ripoll-Campdevànol de l’N-260 i N-152 no hauria de ser considerada 
com una obra necessària exclusivament per a evitar la circulació dels vehicles de pas per 
l’interior dels  nuclis urbans de les dues poblacions, o per millorar la comunicació entre les 
valls altes del Ter i del Freser a l’alçada de Ripoll, tradicionalment poc franques,  sinó que 
hauria de ser considerada com una peça de gran importància dins l’itinerari que uneix les 
ciutats i comarques del vessant sud del Pirineu, és a dir, de l’Eix Pirinenc. 
 Les anteriors circumstàncies, han mogut les administracions concernides, Estat i 
Generalitat, a estudiar la possibilitat d’un intercanvi de la titularitat de les dues carreteres 
existents dins l’ itinerari Olot-Ripoll:  l’N-260, per Coll de Canes,(actualment de l’Estat) ; i la 
C-26 pels túnels de Capsacosta. (actualment de la Generalitat). 
 
CARRETERA  N-152  TÚNEL DE TOSES 
 El projecte d’estudi informatiu de la carretera N-152, tram Ribes de Freser - La Molina 
ha estat elaborat pel Ministeri de Foment i ha estat exposat al públic a final de l’any 2004. 
 S’hi preveu de fet la construcció d’una nova carretera des de Ribes de Freser fins a La 
Molina, de la que se n’han estudiat quatre alternatives de traçat, que responen tan a la 
posició de la traça respecte de l’altitud  topogràfica, com a la diferent velocitat de disseny. 
 La posició de la traça baixa segueix el fons de la vall tot mantenint un cert 
paral·lelisme amb la via del tren, la posició de la traça alta discorre a mitja vessant. L’estudi 
informatiu desenvolupa dos traçats per a cada posició: una per a la velocitat de disseny, 60 
Km/h i  una altra per a 80 Km/h. 
 Els efectes de la millora d’aquest  tram  sobre la circulació a l’entorn del sistema urbà 
de Ripoll es posen de manifest a l’estudi de trànsit que incorpora el mateix estudi informatiu.  
Els efectes de l’obertura del túnel de Toses no es limiten a l’àmbit exclusivament de 
proximitat, sinó que abasten la distribució dels fluxos de tràfic per les diferents vies que 
comuniquen l’àrea metropolitana de Barcelona amb Andorra, la Cerdanya i França, per la 
capacitat de captació de la nova infraestructura respecte a les altres alternatives. En les vies 
que comuniquen  la resta de comarques gironines amb  Andorra i la Cerdanya, en no existir 
alternativa,  els efectes es limiten als de creixement i als induïts per les majors facilitats de 
recorregut. 
 L’entramat de vies que constitueixen alternatives diferents per a la realització dels 
viatges entre l’àrea metropolitana de Barcelona amb Andorra, la Cerdanya i França, són: la C-
17/N-152; C-16-N-260; i la C-1410/C-1313  
 Efectivament, segons l’estudi de trànsit, els viatges entre els anteriors punts d’origen 
o destí representen la  major proporció de tots els que s’efectuen sobre els trams més 
propers a la zona pirinenca d’aquestes vies; i la distribució actual (any 2002) d’aquests 
viatges per cadascuna d’elles és: 
- Tràfic Àrea Metropolitana - Andorra 
C-1313 :   43 %      C-16-N-260: 39 %      C-17/N-152:  17 % 
 
- Tràfic Àrea Metropolitana – La Cerdanya/França 
C-1313 :    - %        C-16-N-260: 60 %      C-17/N-152:  40 % 

La realització de les obres de construcció del túnel de Toses per a una velocitat de 80 Km/h   
comportarien a l’any horitzó  2027, la següent redistribució del tràfic per les diferents vies  
alternatives. 
 
- Tràfics Àrea Metropolitana - Andorra 
C-1313 :   43 %      C-16-N-260: 27 %      C-17/N-152:  31 % 
 
- Tràfics Àrea Metropolitana – La Cerdanya/França 
C-1313 :    - %      C-16-N-260:  35 %      C-17/N-152:  65 % 
 
 La captació de tràfic es verifica exclusivament sobre els viatges que discorren 
actualment per l’eix del Llobregat/Túnel del Cadí: les relacions àrea metropolitana de 
Barcelona-Andorra  suposen un augment del 87 % ; i les de l’àrea metropolitana de Barcelona-
Cerdanya/França augmenten un 75% respecte a les que actualment discorren per la C-17 i 
Ripoll. 
 És precisament aquest efecte, el de captació de viatges produït per la nova via, el que 
més incideix en l’increment del trànsit a la carretera de Ribes de Freser i la Molina, més que 
no pas el degut a l’evolució de les variables socio-econòmiques de la zona. Al 2007, a La 
Molina el trànsit es duplica respecte del de 2.002, (de 2.800 a 6.157 vehicles diaris) i a Ribes 
de Freser es passaria de  6.656  als 10.106 vehicles diaris : (veure quadre adjunt): 

 
Intensitats (v/d)  Punt considerat * 
 Any Escenari A B C D E 
 
2.007 Sense canvi 3198 5718 8022 11253 8192 
  80-60 6157 6137 6679 10635 10106 
  60-60 4892 6008 7673 10767 9001 
  80-50 6159 6209 6791 10459 10152 
 
2.027 Sense canvi 4841 8546 11158 16453 12116 
  80-60 8777 8623 9404 15987 14279 
  60-60 7170 8730 10591 16148 12878 
*(Situació dels punts considerats: A: La Molina;  B: Bellver de Cerdanya  C: Guardiola 
de Berguedà;  D: La Seu d’Urgell;   E: Ribes de Freser.) 

 
 Aproximadament una quarta part del volum de trànsit que circula per la collada de 
Toses correspon a la relació entre Andorra-Cerdanya i les comarques de Girona situades a 
l’est del Ripollès. 
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1.2.5. Alternatives de l’esquema de la xarxa viària bàsica territorial : els diversos 
esquemes en els documents anteriors 
 
L’ESQUEMA VIARI DEL PG’84 

Com ha estat dita al capítol 1.2.1.2., l’esquema que acaben definint els  elements 
viaris  que preveu el PG’84 es pot resumir en: un tronc principal, que pren la direcció sud–
nordoest, seguint les valls del Ter i del Freser constituït per l’antiga N-152 ( l’actual C-17 i la 
seva continuació cap a Ribes, que ha conservat la mateixa numeració); i unes altres vies 
transversals que en forma de branques s’articulen amb aquell tronc. Aquestes vies són: pel 
costat est, i al sud del nucli urbà, l’antiga C-150 (actual N-260), a través de la variant de 
Castelladral; i molt més amunt, a l’alçada del polígon industrial de la Casanova  de Baix, amb 
la carretera de Sant Joan de les Abadesses, a través de la nova variant prevista al nord del 
nucli pels plans de Sant Pere, que segueix  la direcció oest-est; i des del mateix punt amb la 
carretera de Guardiola, a través de la variant pel sud de Campdevànol, que pren la direcció 
oest, seguint la vall del Merdàs. 

La situació de partida per a la definició d’aquest esquema és absolutament diferent de 
la situació a l’actual pel que fa als aspectes de la mobilitat i previsions en les millores de les 
vies de comunicació. Només com a dada significativa d’aquestes diferències cal destacar que 
en l’estudi de trànsit del projecte constructiu de la primera millora important en les 
comunicacions viàries de l’entorn de Ripoll, la variant oest de l’N-152 s’estimava que la nova 
via seria utilitzada per uns 1.400 vehicles (1.974). El 2002 aquesta xifra s’ha multiplicat per 
11.  
 
ESQUEMA EN EL DOCUMENT DE CRITERIS DE L’ANY 2000 PER A LA REVISIÓ DEL 
PG. 
 L’esquema viari territorial que es proposà  en la fase de definició dels criteris, objectius  i 
solucions generals de planejament de l’any 2.000, redundà sobre el mateix concepte que el del 
PG’84, i per tant els mateixos corredors, si bé duplicant alguns dels seus elements amb un 
traçat i unes característiques, que els fan molt costosos.  
 
Nova variant oest. 

Efectivament, partint de la consideració que a mig termini la C-17 amb els quatre carrils 
que té fins el nord de Vic, es perllongarà fins a Ripoll, amb les mateixes característiques i que el 
Ministeri de Foment construirà el túnel de Toses, es plantejà la solució de donar continuïtat a la 
C-17 fins a l’N-152  preveient el pas d’una nova variant per l’oest, tot reforçant l’eix Barcelona-
Puigcerdà: 
 Aquest pas, després d’haver estudiat diverses alternatives, considerem que s’hauria 
de plantejar a través de túnel, per sota de la muntanya del Catllar, des dels Plans de 
Caselles fins el Pla d’Ordina, amb una possible connexió a Engordans que redueixi la llargada 
total d’un únic túnel, i a la vegada millori l’accessibilitat a  la Vila. Es tracta sens dubte d’un 
plantejament ambiciós, en que cal considerar que no és una actuació per portar a terme a 
curt termini, perquè en aquest moment ni les necessitats de la intensitat mitja de trànsit  ho 
requereixen, ni possiblement les possibilitats d’inversió existeixin, però en tot cas a través 
del planejament es crearan els mecanismes per tal de que en el seu moment es pugui 
gestionar i executar. Les dificultats topogràfiques obliguen, a que malgrat haver estudiat 
propostes alternatives s’hagi hagut de plantejar aquesta opció amb túnel per no provocar 
impactes medi ambientals molt negatius.  A la sortida del túnel pel costat d’ Ordina la 
continuïtat es preveu agafada a peu de muntanya, per la riba dreta del riu fins a connectar 
amb la previsió de la carretera de Gombrèn i la Pobla de Lillet. 
 
 Aquesta variant discorre paral·lela al traçat del tronc nord-sud de l’esquema viari 
territorial del  pla general, i per tant, també del tram de variant que ja està construïda; 
discorre per l’oest d’aquella i a una distància variable amb un màxim de 500 metres. 

Des de l’inici d’aquesta alternativa, a la zona de can Villaura, fins la connexió amb la 
variant de Campdevànol comportaria la construcció de tres túnels de 750, 1000, i 800 metres, 
i un enllaç  intermedi a l’altura d’Engordans. La continuació cap a Ribes comporta 
necessàriament l’opció de variant en túnel per l’oest de Campdevànol, d’una longitud de 
1.450 metres, a més de la variant sud d’aquest mateix nucli amb un altre túnel d’uns  300 
metres. 

La nova via està concebuda com una peça independent de les restants, de manera que 
no enllaça amb la dita variant nord de Ripoll, que només serveix per als recorreguts sud-
nordoest,  Els recorreguts est-oest o sud-nordest no hi poden discorre, sinó que han d’utilitzar 
la xarxa urbana. 
 
Variant Nord. 

L’altre element previst en aquell document és la dita Variant nord de Ripoll. El traçat 
que s’hi preveu per aquesta via coincideix aproximadament amb el d’una de les tres 
alternatives desenvolupades posteriorment  en l’estudi informatiu de la variant de la C-26 a 
Ripoll, el 2002, però millorada amb un túnel a l’alçada  d’Estamariu.  En el document es 
considera que aquesta via constitueix l’eix pirinenc, i s’hi afegeix que: 
 
 “ Aquest permetrà la connexió  entre les comarques del nord de Catalunya, que per la 
seva situació geogràfica i les seves dificultats topogràfiques han quedat aïllades. 
Aquesta variant, proposada en principi per sobre els plans de Sant Pere, a més de permetre 
un pas de connexió entre les valls del Ter i el Freser, actuant com a variant Nord de Ripoll, 
permetrà donar accés a tot un àmbit de possible creixement  de sòl residencial d’aquest 
sector.” 
 El traçat proposat en aquell document millora el previst en el pla PG’84, amb la 
inclusió d’una connexió  amb la variant oest a la zona de la Font del Sant, si bé amb un 
considerable impacte sobre una zona sensible. 

En certa manera l’esquema dels criteris de l’any 2000, es basa en concepte de xarxa 
molt semblant al del PG’84 amb l’afegitó d’un nou eix viari, en la direcció nord-sud que 
discorre amb independència de la resta de la xarxa, i per l’oest del sistema urbà.  
 
ESQUEMA EN EL PLANEJAMENT APROVAT PROVISIONALMENT 
 En el document que finalment fou aprovat provisionalment, fou reconsiderat 
l’esquema general viari previst al document de criteris i objectius. Els canvis més significatius 
consistiren a descartar  les previsions del corredor per l’oest del sistema urbà, i a preveure, 
en canvi, un nou corredor viari pel costat Est. Aquesta previsió consistí en un túnel, que 
anava des  del cap d’avall del carrer Progrés, a Castelladral, fins la Ronda del Mas d’en Bosch. 
Per la naturalesa dels  punts que unia aquest túnel, la major part del  trànsit  captat tindria 
caràcter urbà. Pel que fa a la variant nord, es reajustà el traçat al de l’alternativa 3 de 
l’estudi informatiu de la variant de Ripoll de la C-26.   
 
Ventall d’opcions per a l’esquema de la xarxa viària 
 Els esquemes fonamentals possibles de la xarxa bàsica territorial al voltant dels sistema 
urbà de Ripoll-Campdevànol  parteixen  de la previsió de dos nous eixos: un nou eix nord-sud, i 
un altre est-oest. En aplicació del  principi d’estalvi de recursos econòmics i de territori no ha 
estat  considerada  inicialment la possibilitat de tres eixos si la problemàtica plantejada pot 
ésser resolta eficaçment en només dos. Les diverses alternatives de l’esquema viari territorial, 
que resulten de la combinació de les diferents posicions possibles de cadascun dels dos eixos 
respecte del sistema urbà s’enumeren a continuació: 
 
 Per cada eix es distingeixen dos corredors segons la seva posició geogràfica: 
 Per a l’eix nord-sud  es presenten, en principi, dos possibles corredors, segons la seva 
posició respecte el sistema urbà: a l’oest, a través de la muntanya del Catllar;  o a l’est, a través 
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de la muntanya de St. Bartomeu. Dins d’aquest corredor (EST) dos traçats de carreteres són 
analitzats, en funció del seu tram final abans d’enllaçar amb les diferents posicions de la 
carretera dins del corredor nord.  
 Per a l’eix est-oest,  es presenten també dos corredors possibles, segons la seva 
situació geogràfica:  
1) pel sud de la muntanya de St. Roc.   
2) pel nord de la muntanya de St. Roc. (Coll de Baubs)  
 
Cadascun d’aquests dos corredors admet diferents posicions de l’eix: 
El corredor est-oest pel sud de la muntanya de St. Roc (NORD1) pot admetre dues posicions 
de l’eix, en direcció aigües amunt, a partir de la Font del Sant aproximadament, segons el 
vessant de la vall del Freser per on segueix la traça de la carretera:  

A)  pel solell de   la Caseta, la Carola i Mas Torrents, saltant a l’altra riba del Freser, a 
l’alçada de la caserna de Bombers aproximadament, tot continuant per l’oest del nucli de 
Campdevànol amb túnel, fins a enllaçar amb l’N-152 a l’alçada de la Colònia Pernau. 

B) pel vessant del bac, (bac de Garona), travessant el Freser, per a enllaçar amb el 
corredor sud-nord al pla d’Ordina, i seguint  la riba dreta del riu, fins a retrobar el mateix  
recorregut que en l’anterior possibilitat. 
 
El corredor est-oest pel nord de la muntanya de St. Roc (NORD2)  pot encaixar dues 
posicions de l’eix després del túnel de  Coll de Baubs, segons el vessant de la vall del Freser 
per on segueix la traça de la carretera, en direcció aigües amunt:  

C) per l’est de Campdevànol a través del túnel de la Casa Nova del Roure 
D) per l’oest de Campdevànol, baixant seguint paral·lel al recorregut de la riera de 

Maiols i continuant amb un túnel sota la muntanya de Puigcorber (E). 
 
De les possibles combinacions teòriques entre les diferents posicions dels recorreguts  cal 
excloure’n el Corredor Oest + Variant Nord pel nord de St. Roc,  per la penalització 
desproporcionada que en quilòmetres  resultarien  els recorreguts sud-nordest; per tant, els 
esquemes que finalment han estat considerats  són els següents: 
 
ESQUEMA 1:  OEST - NORD1 (AE)   
Eix nord-sud pel corredor Oest  + eix est-oest pel corredor Nord1 (sud de St. Roc), i  per 
recorregut A i E. 
ESQUEMA 2:  OEST - NORD1 (BE)  
Eix nord-sud pel corredor Oest  + eix est-oest  pel corredor Nord1 (sud de St. Roc), i per 
recorregut B i E. 
ESQUEMA 3:  EST(G) - NORD2 (C) 
Eix nord-sud pel corredor Est i pel recorregut (G) + eix est-oest pel corredor Nord2 (coll de 
Baubs), i  pel recorregut C 
ESQUEMA 4:  EST (F) – NORD2 (C) 
Eix nord-sud pel corredor Est i pel recorregut (F) + eix  est-oest pel corredor Nord2 (coll de 
Baubs), i pel recorregut C. 
ESQUEMA 5:  EST (F) - NORD2 (DE) 
Eix nord-sud pel corredor Est i recorregut (F) + eix est-oest pel corredor Nord2 (coll de Baubs), i 
pel recorregut D i E.  
ESQUEMA 6:  EST (F) - NORD1 (AE) 
Eix nord-sud pel corredor Est i recorregut (F) + eix est-oest pel corredor Nord1 (sud de St. Roc), 
i pel recorregut AE.  
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Descripció dels diferents esquemes 
ESQUEMA  1: OEST - NORD1 (AE)   
Eix nord-sud pel corredor Oest  + Eix est-oest pel corredor Nord1 (sud de St. Roc), i per 
recorregut A i E. 
 
Eix nord-sud. 

Després de l’enllaç amb la C-17 i amb la C-26 al sud de Ripoll, la traça de la carretera 
ressegueix el límit geogràfic entre els plans de la riba dreta del Ter i el primers relleus de la 
muntanya del Catllar, per entrar en un túnel de 2,4 Km., a l’oest de les urbanitzacions de  
 Caselles, Engordans i La Torre, fins arribar al pla d’Ordina. Des d’aquí, la carretera 
manté un cert paral·lelisme  amb el darrer tram elevat de la variant existent de l’ N-152  per 
travessar la via del tren de Puigcerdà, el Ter, i la mateixa carretera existent, per tal de poder 
enllaçar amb el corredor est-oest amb un nus sobre els plans de la Font del Sant. 
Dades eix nord-sud 
Longitud:  3,41 Km. 
Longitud  túnels:   2.400 m. 
Longitud viaductes: 311 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100 Km/h 
 
Eix est-oest 

En aquesta alternativa aquest eix aprofita un tram urbà de la C-26 des de l’inici del sòl 
urbà fins a la intersecció amb la ronda Mas d’en Bosch, on s’hi preveu un nou enllaç i es 
comença a elevar la traça de la carretera per mantenir-se a mitja vessant de la muntanya. La 
carretera continua, travessant els serrats d’Estamariu i de Sant Pere amb dos túnels; i salvant  
els torrents que els separen amb dos viaductes.  A l’altura dels plans de la Font del Sant,  la 
carretera enllaça amb el corredor nord-sud, i continua pels solells de la vall del Freser 
situant-se sobre els plans del Quer i la Carola, enlairats respecte el fons de la vall,  fins a la 
zona de Mas Torrents; en tot aquest tram, identificat com a tram “A” en els esquemes gràfics 
adjunts, la traça ressegueix aproximadament el recorregut de l’antic camí ral de 
Campdevànol.  

Al sud de Mas Torrents, es produeix l’enllaç amb l’N-152 existent, la carretera descriu 
un gir cap a l’oest, i discorre elevada per travessar l’N-152, el canal, el  Freser, i la via del 
tren de Puigcerdà; un cop travessada la via del tren, la carretera  supera el pas del turó 
d’Estiula amb un túnel, i continua per la riba dreta del Merdàs fins travessar-lo, ja en terme 
municipal de Campdevànol, descrivint una corba en direcció nord,  a la zona de les Planes del 
Miracle.  Aquí  es produeix un enllaç amb la carretera de Gombrèn. 

La variant de Campdevànol discorre quasi tota ella en túnel sota la muntanya de 
Puigcorbé de 1.364 m); la sortida nord del túnel s’efectua a l’altura de la Colònia Pernau, on 
intersecciona amb  l’N-152 existent, després d’haver creuat la via del tren i el Freser amb un 
viaducte. Aquest darrer tram, entre l’accés sud del túnel del Turó d’Estiula, o de La Creu, 
fins al final a la Colònia Pernau s’identifica als esquemes gràfics  amb la lletra “E”. 
Dades Eix est-oest 
Longitud: 9,59 Km. 
Longitud dels túnels: 1.800 m 
Longitud viaductes:  973 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 80 Km/h 
 
Resum dades esquema 
Longitud troncal: 13,00 Km. 
Longitud  túnels: 4.198 m. 
Longitud viaductes: 1.285 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 80 Km/h en 
les ¾ parts, i 100 K/h  en una quarta part de la longitud. 
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ESQUEMA  2:  OEST - NORD1 (BE)  
Eix nord-sud pel corredor Oest  + Eix est-oest  pel corredor Nord1  (sud de St. Roc), i pel 
recorregut B i E. 
 
Eix  nord-sud. 

En aquest esquema el primer tram de la carretera des de l’inici fins al pla d’Ordina 
coincideix aproximadament  amb el descrit a l’esquema anterior OEST-NORD1(AE) fins al pla 
d’Ordina. En aquest punt, la carretera segueix pel límit entre la plana i la muntanya uns 
centenars de metres fins a enllaçar amb el corredor est-oest.  
 
Dades  eix nord-sud 
Longitud: 3,1 Km. 
Longitud  túnels: 2.328  m. 
Longitud viaductes: - 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100 Km/h 
 
Eix est-oest 

En aquest esquema el primer tram de la carretera des de l’inici a la ronda del Mas 
d’En Bosch, fins el pla de la font del Sant coincideix amb el descrit a l’esquema OEST-
NORD1(AE); és a partir d’aquest indret on la carretera descriu una trajectòria cap al sudoest, 
per tal de travessar a diferent nivell l’N-152 existent, el Freser, i la via del tren de Puigcerdà 
fins enllaçar amb el corredor nord-sud al pla d’Ordina. 

En aquest esquema la carretera, a partir d’aquest punt,  remunta la vall del Freser per 
la riba dreta, tot seguint  el peu del vessant bac de la muntanya del Catllar fins als turons 
d’Estiulella, on la manca de terrassa fluvial obliga a discorre en  túnel fins el punt on la 
carretera trobaria l’eix est-oest en l’esquema anterior immediatament descrit. Aquest tram 
s’identifica com a tram “B”  en els esquemes  gràfics adjunts.  

El tram següent, coincideix amb el ja descrit  com  a tram “E” en l’esquema OEST-
NORD1(AE). 
 
Dades eix est-oest 
Longitud: 10,15 Km. 
Longitud dels túnels: 3.165 m. 
Longitud viaductes:  1.000 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: tram BE: 100 
Km/h;  tram nord1: 80 Km/h. 
 
Resum dades esquema 
Longitud troncal: 13,25 Km. 
Longitud dels túnels:  5.493 m. 
Longitud viaductes:  1.000 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100 Km/h en 
les 2/3 parts del recorregut, i  80 Km/h. en la part restant. 

 



 37

 

ESQUEMA 3:   EST(G) - NORD2 (C) 
Eix nord-sud pel corredor est  + Eix  est-oest pel corredor 2 (Coll de Baubs), i pel recorregut C 
 
Eix nord-sud. 
 Després de l’enllaç a la zona de Can  Villaura, que resol les connexions entre la C-17, 
la C-26, i l’accés sud al nucli urbà de Ripoll,  la traça de la carretera pren una trajectòria en 
direcció nordest, travessant el Ter amb un viaducte, i es col·loca  paral·lela a la via del tren, 
sobre la terrassa existent entre la via i el riu, tot recuperant l’orientació N-S. La traça 
continua aigües amunt en aquesta posició, tot guanyant cota, fins al punt on la reduïda 
amplada de la terrassa fluvial ho impedeix; aquí, la carretera  salta la via del tren amb un 
altre viaducte i, un cop  a l’altra costat,  travessa un  contrafort de la muntanya de St. Antoni 
i seguidament la muntanya de St. Bartomeu amb sengles túnels: de 360 m. de llargada el 
primer i el segon, de longitud variable segons el recorregut considerat. Entre els dos túnels es 
planteja un enllaç amb l’N-260, coincidint amb la fondalada del torrent de Caganell.   
 En aquest punt s’inicien dos recorreguts, els identificats com a (F) i el (G); en el 
recorregut (G) el túnel de St. Bartomeu descriu una corba de gran radi per permetre a la 
carretera adoptar una orientació nordest,  i  col·locar-se, després de la sortida per la boca 
nord a la zona de l’Avellaneda, en una posició sensiblement paral·lela  als límits de la plana 
dels Pintors, i a la ronda del Mas d’en Bosch, el túnel té una longitud de 1.380 m.. A 
continuació la carretera salva la riera de les Carboneres amb un viaducte, tot mantenint el 
paral·lelisme amb la traça de l’antiga via de tren de Sant Joan,  i travessa amb túnel el turó 
del Guitard, atès la baixa capacitat d’allotjament de la traça de la carretera al peu del turó, 
(ruta del ferro i edificacions)  i a l’acusat impacte paisatgístic que comportaria la seva 
col·locació a mig vessant.  
 La carretera discorre pel túnel del Guitard descrivint una trajectòria curvilínia 
recuperant l’orientació nord, i un cop a l’exterior discorre amb un llarg viaducte que travessa 
la vall del Ter per el punt més estret, salvant la via verda, el Ter, i l’actual C-26, fins a 
situar-se al nivell de  les  terrasses altes situades al costat dret de la vall, on es preveu 
l’enllaç amb l’eix  est-oest. 
Dades  eix nord-sud 
Longitud:  5,17 Km. 
Longitud  túnels:  2.280 m. 
Longitud viaductes: 1.136 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100 Km/h 
 
Eix est-oest 
 En aquest esquema, aquest eix s’inicia al començament del sòl urbà, segons s’entra a 
Ripoll per la C-26 venint de Sant Joan de les Abadesses, poc abans de La Barricona, on  es 
verifica l’enllaç amb la xarxa viària urbana d’accés a Ripoll. Des d’aquell indret, la carretera 
s’enfila pel vessant dret de la vall fins els plans de Sanaràs i de la Coma on es produeix 
l’enllaç amb l’eix nord-sud. 
La carretera continua pujant amb pendent del 4% en direcció oest, al coll de Baubs, salvant 
amb un túnel artificial el turó de l’Anglada, i amb viaductes les fondalades dels torrents que 
menen les aigües al Ter.   
 El coll de Baubs és salvat amb un túnel de 440 m. i a partir d’aquí la carretera entra a 
la vall del Freser; on  prenen el seu origen els dos recorreguts identificats amb les lletres “C” 
i “D” en els esquemes gràfics adjunts, segons el vessant de la vall del Freser per on continua 
la carretera i que es corresponen amb els que realitzen la funció de variant de Campdevànol. 
En l’esquema que es descriu, la carretera continua pel tram “C” tot descrivint una corba de 
gran radi per prendre la mateixa l’orientació nord que pren la vall aigües amunt; una part 
d’aquesta corba discorre amb túnel  a la part posterior de la Casa Nova del Roure. Un cop la 
carretera ha pres la direcció de la vall la traça es situa sobre les terrasses altes del vessant 
esquerra, salvant amb viaductes les fondalades dels torrents transversals. Entre els dos túnels 
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es preveu el nus on s’enllaça  la perllongació de la variant de la carretera de Gombrèn pel sud 
de Campdevànol i que constitueix ensems una via d’unió amb la xarxa viària urbana bàsica del 
sistema urbà Ripoll-Campdevànol, tram “D” en els esquemes gràfics. 
Dades eix  est-oest 
Longitud: 6,72 Km. 
Longitud  túnels: 1.354 m. 
Longitud viaductes: 1.564 m 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100  Km/h 
 
Resum dades esquema 
Longitud troncal:  11,89 Km.    
Longitud dels túnels:  3.634 m.  
Longitud viaductes:  2.700 m 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100 Km/h 
Longitud accés  a Campdevànol :  1,36 km.  
 
 
ESQUEMA 4:  EST (F) - NORD2 (C) 
Eix nord-sud pel corredor est i recorregut (F)+ eix est-oest pel corredor 2 (coll de Bauibs), i 
pel recorregut C.  
 
Eix  nord-sud 

En aquest esquema,  la traça de l’eix nord-sud per l’est coincideix amb la descrita per 
al mateix eix i corredor en els esquemes anteriors en el tram comprès entre l’origen i el túnel 
de St. Bartomeu; en el recorregut (F), el túnel de St. Bartomeu descriu un arc de gran radi, i 
adopta  una orientació clarament nord, per tal de que la carretera, a la sortida per la boca 
sobre la vall del Ter travessi quasi ortogonalment la ronda del Mas d’en Bosch, el Ter i la 
carretera de St. Joan amb un viaducte, seguint la direcció del tall que el torrent d’Estamariu 
crea en el sòl urbà. Un cop al costat dret de la vall, la carretera continua amb un altre túnel, 
sota els solells d’Estamariu, fins a enllaçar amb l’eix est-oest.  
 
Dades  eix nord-sud 
Longitud: 5,17 Km. 
Longitud  túnels: 2.308 m. 
Longitud viaductes: 1.089 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100  Km/h 
 
Eix est-oest 
 En aquest esquema, el corredor est-oest coincideix amb el descrit per aquest eix a  
l’esquema   EST(G) - NORD2 (C) 
 
 Dades eix  est-oest 
Longitud: 6,72 Km. 
Longitud  túnels:    1.354 m. 
Longitud viaductes: 1.564 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100 Km/h 
 
Resum dades esquema 
Longitud troncal :  11,89 Km. 
Longitud dels túnels:  3.662  m.  
Longitud viaductes: 2.653 m.   
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100 Km/h 
Longitud accés sud de Campdevànol: 1,36 km. 
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ESQUEMA 5:  EST(F) - NORD2 (DE) 
Eix nord-sud pel corredor est i recorregut (F)  + Eix est-oest pel corredor 2 (Coll de Baubs) i 
pel tram D i E. 
 
Eix nord-sud 
Aquest eix coincideix exactament amb el que es descriu per al mateix eix i corredor a 
l’esquema  EST(F) - NORD2(C) 
Dades  eix nord-sud 
Longitud: 5,17 Km. 
Longitud  túnels: 2.308 m. 
Longitud viaductes: 1.089 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100  Km/h 
 
Eix est-oest 

En un primer tram, el comprès entre l’origen a la carretera de Sant Joan i el túnel de 
Coll de Baubs, aquest eix coincideix amb el ja descrit a l’esquema EST(F)-NORD2(C) per al 
mateix eix i corredor. Després del túnel de coll de Baubs, s’inicia el tram D, que es correspon 
amb el que es descriu  en l’esquema EST(F)-NORD2(C), amb la diferència que  mentre en 
aquell esquema aquest tram D no forma part del tronc principal sinó de la carretera de 
Gombrèn, en el cas que aquí es descriu sí que en forma part. Des del túnel de coll de Baubs, 
aquest tram presenta una baixada continuada, i discorre obligat pels vessants de la riera de 
Maiols, compartint l’estreta fondalada amb la mateixa riera i el camí de Casadessús fins 
arribar al pla de la Casanova de Baix.   Aquí la carretera travessa la vall del Freser descrivint 
una corba de radi mínim absolut per una velocitat de 80 Km/h, i discorre elevada per tal de 
resoldre l’enllaç amb l’N-152 existent, el pas per sobre del canal industrial, el Ter i la via del 
tren de Puigcerdà. Un cop a l’altra costat del riu, la carretera continua pel recorregut “E” ja 
descrit.  

 
Dades eix  est-oest 
Longitud: 8,77 Km. 
Longitud  túnels: 2.369 m. 
Longitud viaductes: 1.018 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 80 Km/h 
 
Resum dades esquema 
Longitud: 13,94 Km. 
Longitud dels túnels:  4.677 m. 
Longitud viaductes:  2.107 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: la meitat del 
recorregut 80 Km/h, i l’altra meitat 100 k/h 

 



 40

ESQUEMA 6:  EST(F) - NORD1(AE) 
Eix nord-sud per l’est i pel recorregut (F) + Eix est-oest pel corredor 1 (sud de St. Roc) i pel 
recorregut A i E. 
 
Eix  nord-sud 

En aquest esquema,  la traça de l’eix nord-sud per l’est coincideix amb la que es 
descriu per al mateix eix i corredor a l’esquema EST(F) – NORD2(C) si bé en aquest recorregut 
la seva longitud és menor en produir-se l’enllaç amb l’eix est-oest quan la carretera arriba al 
vessant dret de la vall del Ter, a l’alçada dels solells d’Estamariu. 
 
Dades  eix nord-sud 
Longitud: 3,87 
Longitud  túnels: 1.597 m. 
Longitud viaductes: 742 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 100 Km/h 
 
Eix est-oest 

El traçat d’aquest eix es correspon amb el descrit per al mateix eix i corredor a 
l’esquema OEST-NORD1(AE), amb l’excepció de l’adaptació del traçat a la zona d’Estamariu 
que comporta la supressió del túnel previst en aquest indret, per necessitat d’implantació de 
l’enllaç entre els dos eixos.  

 
Dades eix  est-oest 
Longitud: 9,58 Km. 
Longitud dels túnels:  1.799 m 
Longitud viaductes:  1.159 m. 
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: 80 Km/h 
 
 
Resum dades esquema 
Longitud: 13,45 Km. 
Longitud dels túnels:  3.396  m. 
Longitud viaductes: 1.901 m.   
Velocitat màxima de disseny de la traça per limitacions geogràfiques o urbanes: dues terceres 
parts del recorregut: 80 Km/h,  i la tercera part restant 100 Km/h. 
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VALORACIÓ DELS ESQUEMES VIARIS. 
Els aspectes que han estat analitzats de cadascun dels esquemes de la xarxa bàsica 

territorial o arterial, són els següents 
 
- incidència en l’habitat existent o previst 
- Impacte paisatgístic en medi urbà i no urbà, i qualitat del paisatge percebut 

dins i fora de la via 
- Qualitat del traçat de les carreteres i eficiència funcional de l’esquema 
- Dades significatives per a la valoració econòmica 

 
Incidència en l’habitat existent o previst 
ESQUEMA  1.  Eix nord-sud pel corredor oest  + Eix est-oest pel corredor 1 (sud de St. Roc), i 

per recorregut A i E. 
Si bé l’impacte de l’eix nord-sud sobre l’hàbitat humà existent o aprovat és 

actualment quasi nul per què no n’hi ha en tot el seu recorregut, cal considerar la possibilitat 
que un tram d’aquest eix podria afectar-ne un el futur immediat. Efectivament aquest eix 
afectaria directament sòls residencials si amb aquest POUM s’aprova la classificació per a 
aquest usos  dels terrenys situats al costat est del primer tram d’aquest eix comprès entre 
l’enllaç sud de Ripoll, i l’entrada al primer túnel del Catllar, a la zona de Caselles, que són 
sòls aptes en principi per a aquelles finalitats. 

El tram A de l’eix est-oest afecta directament els sòls ja classificats com a 
urbanitzables de caràcter residencial de la zona de la font del Sant, i la Carola. Atès  la 
disposició lineal d’aquests sòls urbanitzable a llarg  de tot el tram, l’afectació es produeix en 
dos aspectes: a) per les servituds de no edificació, i per tant d’impossibilitat d’aprofitament 
urbanístic raonable del ja reduït  sòl apte per a aquestes finalitats  a proximitat de la vila de 
Ripoll: b) pels impactes directes tant de la mateixa infraestructura com del seu ús:  sorolls, 
perillositat i barreres físiques, etc. 

Afectacions puntuals pels efectes derivats del trànsit es poden produir en les 
edificacions més properes al tram descobert entre els dos túnels del Catllar (zona 
d’Engordans)  

L’afectació de sòls residencials, és directa o indirectament molt important. 
 
ESQUEMA  2.  Eix nord-sud pel corredor oest  + Eix est-oest  pel corredor 1  (sud de St. Roc), i 
pel recorregut B i E. 

Aquest esquema no altera les condicions d’impacte sobre l’hàbitat humà de l’eix nord-
sud descrites al punt anterior, doncs el seu traçat és coincident amb el de l’esquema 
immediatament anterior. 

Aquest esquema si bé estalvia en relació al OEST-NORD1(AE) l’afectació que el tram A 
causa als sòls ja classificats com a urbanitzables de caràcter residencial de la Carola, no 
elimina en canvi l’afectació de la zona de la font del Sant, que és la més propera a la vila.  

L’afectació de l’hàbitat  residencial actual o futur és menor que la que es produeix 
amb  l’esquema OEST-NORD1(AE). 
 
ESQUEMA  3.  Eix nord-sud pel corredor Est  + Eix  est-oest pel corredor Nord2 (Coll de Baubs), 
i pel recorregut C. 

No hi ha afectacions directes de sòls destinats a hàbitat humà o de probable destinació 
a aquesta finalitat segons els criteris del planejament en curs de redacció; els efectes es 
redueixen exclusivament als causats pel trànsit sobre un nombre reduït d’edificacions 
residencials aïllades existents sobre punts concrets propers a la traça.  
 
ESQUEMA  4.  Eix nord-sud pel corredor est, i recorregut F  + Eix est-oest pel corredor Nord2 
(Coll de Baubs) i pel tram C. 

No hi ha afectacions directes de sòls destinats a hàbitat humà o de probable destinació 
a aquesta finalitat segons els criteris del planejament en curs de redacció;  Sí que és probable 
l’afectació d’una edificació existent  per la proximitat de la traça de la carretera.  Els altres 
impactes directes sobre l’hàbitat humà es limiten exclusivament als causats pel trànsit sobre 
un nombre reduït d’edificacions residencials aïllades existents properes a diferents punts de 
la traça. 

El tram de carretera que discorre per sòl urbà, s’implanta a proximitat d’instal·lacions 
industrials existents.    
 
ESQUEMA 5.  Eix nord-sud pel corredor est  + Eix est-oest pel corredor Nord2 (Coll de Baubs) i 
pels trams D i E. 

Com en l’esquema 4, EST(F) - NORD2 (C), no hi ha afectacions directes de sòls 
destinats a hàbitat humà o de probable destinació a aquesta finalitat segons els criteris del 
planejament en curs de redacció;  Sí que és probable l’afectació d’una edificació existent  
per la proximitat de la traça de la carretera.  Els altres impactes directes sobre l’hàbitat 
humà es limiten exclusivament als causats pel trànsit sobre un nombre reduït d’edificacions 
residencials aïllades existents properes a diferents punts de la traça. 

El tram de carretera que discorre per sòl urbà, s’implanta a proximitat d’instal·lacions 
industrials existents.    
 
ESQUEMA  6.   Eix nord-sud per l’est  + Eix est-oest pel corredor Nord 1 (sud de St. Roc) i per 
recorregut A i E. 

L’eix nord-sud d’aquest esquema, com en els restants esquemes en que aquest eix 
discorre pel corredor est,  no provoca  afectacions sobre els sòls  destinats a hàbitat humà o 
de probable destinació a aquesta finalitat segons els criteris dels planejaments generals en 
curs de redacció. El darrers centenars de metres del tram F, prop de l’enllaç amb l’altre eix, 
la carretera discorre per sòl urbà, s’implanta a proximitat d’instal·lacions industrials existents 
i és probable l’afectació d’una edificació existent  per la proximitat de la traça de la 
carretera.   

Com ja ha estat dit respecte  de l’esquema  OEST-NORD1(AE), el tram A de l’eix est-
oest afecta directament els sòls ja classificats com a urbanitzables de caràcter residencial de 
la zona de la Font del Sant, i la Carola. Atès  la disposició lineal d’aquests sòls urbanitzables 
al llarg  de tot el tram, l’afectació es produeix sobre en dos aspectes: a) per les servituds de 
no edificació, i per tant d’impossibilitat d’aprofitament urbanístic raonable del limitat sòl 
apte per a aquestes finalitats  a proximitat de la vila de Ripoll: b) pels impactes directes tant 
de la mateixa infraestructura com del seu ús:  sorolls, perillositat i barreres físiques, etc. 

Als efectes directes sobre sòls per a usos residencials cal afegir-hi els causats pel 
trànsit sobre un nombre reduït d’edificacions residencials aïllades existents sobre punts 
concrets propers a la traça. 

L’afectació de sòls residencials és, directa o indirectament, molt important. 
 
Impacte paisatgístic en medi urbà i no urbà, i qualitat del paisatge percebut dins 
i fora de la via 
 
ESQUEMA 1.  Eix nord-sud pel corredor oest  + Eix est-oest pel corredor 1 (sud de St. Roc), i 
per recorregut A i E. 

L’eix nord-sud discorre en gran part de la seva longitud en túnel, i per això l’impacte 
paisatgístic general és reduït. No obstant els darrers centenars de metres abans d’enllaçar 
amb l’eix est-oest  la carretera ha de travessar la vall del Freser pel pla d’Ordina: la 
carretera  creua aquesta plana guardant en planta un cert paral·lelisme amb la variant oest 
de l’N-152 existent que  travessa la vall esbiaixadament en relació a la seva direcció, sobre 
un talús, i en un punt indiferent que no és un dels punts de menor amplada  de la vall; la 
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nova carretera ha de discorre a cota més elevada en el darrers centenars de metres per tal de  
poder enllaçar amb l’eix est-oest que discorre sobre els plans de la Font del Sant. 
 Les anteriors circumstàncies, i la juxtaposició de la nova carretera i l’existent reforcen 
encara més l’efecte paisatgísticament desagradable de l’orientació i posició desafortunades 
de la traça de la variant existent sobre el pla d’Ordina.  

En qualsevol cas és la posició i rasant del  viaducte sobre el Freser i sobre la carretera 
existent, l’actuació que major impacte causa, tant en el paisatge obert de la plana d’Ordina 
com  sobre el paisatge urbà, atesa la seva posició parcial sobre sòls urbans o urbanitzables. 

De l’eix est-oest pel corredor NORD1 (sud de St. Roc) cal distingir-ne els diferents 
trams que el formen: 
 
Primer tram comú. 

El primer tram és el que va des de la zona industrial de Mas d’en Bosch fins els plans 
de la Font del Sant; i els dos trams següents, trams A, i E. El primer  tram i el tram A discorre 
per la part baixa del vessant sud de la muntanya de St. Roc descrivint idealment la forma 
d’un arc de semicircumferència de més d’un quilòmetre i mig de radi, des de la zona del Mas 
d’en Bosch,  per l’est, fins a la de la Casanova de Baix a l’oest, tot mantenint una certa 
concentricitat amb  la línia d’intersecció de la muntanya amb les planes de fons de  vall.  

Després dels primers centenars de metres del primer tram de nova carretera, quan 
comença a remuntar el vessant de la muntanya i deixa la superposició sobre la traça de la 
carretera existent de Sant Joan,  apareixen murs de contenció  pel costat de la vall i talussos 
d’excavació pel costat muntanya que són especialment visibles des de la llarga recta 
immediatament anterior per trobar-se al fons de les visuals d’aquell recorregut rectilini, com 
també des de diferents punts del sòl urbà, a causa de la seva posició enlairada sobre el 
vessant. Al tros següent els dos túnels el d’Estamariu (no previst a l’estudi informatiu 
redactat) i el del plans de St. Pere,  eliminen parcialment l’impacte paisatgístic;  els dos 
viaductes sobre les fondalades dels torrents d’Estamariu i de Can Guetes, per la seva posició  
reculada respecte de la vall principal  resulten poc  aparents, i paisatgísticament poc 
rellevants.   
 
Tram A 

A la sortida del túnel es produeix l’enllaç amb l’eix nord-sud sobre els plans de la 
Caseta, i s’inicia el tram A.  Aquest tram discorre per terrenys planers que requereixen pocs 
moviments de terra i estructures, resseguint a poca distància l’antic camí ral de Campdevànol 
i el canal. Aquests dos elements són actualment objecte de revalorització com a recorregut 
d’interès paisatgístic, i com a via verda.  La proximitat de la nova carretera a aquesta via 
verda en perjudicarà paisatgísticament el seu entorn   immediat produint una disminució dels 
seus valors. 

Sobre el conjunt del tram primer i del tram A cal dir que suposen un gran 
desenvolupament en longitud respecte de la distància a vol d’ocell entre els punts finals que 
uneixen, i que el seu recorregut es contínuament tangencial respecte els sòls urbans i 
urbanitzables, circumstàncies que faran d’aquest eix un element omnipresent del paisatge de 
Ripoll i el seu entorn. 

El final del tram A coincideix amb el nus sobre la carretera N-152. on la carretera ha 
de transcorre elevada sobre el fons de la vall per passar sobre el canal elevat existent, sobre 
el Freser i sobre la línia de tren de Puigcerdà;  l’impacte que d’aquesta estructura pot causar 
sobre el paisatge urbà dependrà en gran mesura del grau de permeabilitat que resulti del seu 
disseny.  
Tram   E 

El nus entre aquest eix i la carretera N-152 és l’inici del  tram E; la major part de la 
longitud d’aquest tram discorre per túnel, de manera que el possible impacte paisatgístic es 
limita als trossos que discorre a cel obert. La forma de l’enllaç així com la longitud del túnel 
de La Creu després de travessar el riu (no previst en l’estudi informatiu de la variant sud de 

Campdevànol)  varia segons el tram immediatament anterior de l’esquema viari del que 
forma part  (A, B, D).  En el tros posterior al túnel i abans de travessar el Merdàs, la carretera 
discorre per la riba dreta del riu, sobre les estretes terrasses fluvials i puntualment amb 
viaducte. Aquesta riba del Merdàs es troba travessada longitudinalment per una línia d’alta 
tensió, i en una extensió important està ocupada  per dipòsits de materials diversos que li 
donen un aspecte general molt descuidat i  causen un considerable impacte paisatgístic; a 
aigües més amunt, la morfologia ha estat alterada per les extraccions de minerals. Atenent 
aquestes circumstàncies l’impacte de la nova carretera és moderat. 

El tros comprès entre els dos túnels, el de la Creu i el de Puigcorbé, la traça travessa 
transversalment la vall del Merdàs; el riu es travessat per un viaducte que per la seva situació 
a la part més fonda de la vall  resulta poc aparent en la conca visual del recorregut 
longitudinal de la vall; un cop a l’altra riba, la carretera  discorre, en part en terraplè i en 
part en trinxera abans de l’accés al segon túnel. El nus que caldrà disposar a la intersecció 
amb la carretera existent de Gombrèn al mig de la plana comportarà enfonsar el traçat de la 
nova carretera, de manera que el principal impacte paisatgístic, serà  la llarga trinxera prèvia 
a la boca sud del túnel, que probablement hagi de ser escurçada amb una major longitud 
d’aquest.  El tros restant, després del túnel,  fins a recuperar la carretera N-152  discorre 
parcialment en viaducte per salvar la via del tren i el Freser a la zona de la colònia Pernau, 
en un indret discret. 
 
ESQUEMA  2.  
Eix nord-sud 

El traçat d’aquest eix pel corredor oest és coincident amb el previst pel mateix eix a 
l’esquema OEST-NORD1(AE), però és més curt,  doncs no inclou la travessia de la vall del 
Freser, sinó que és l’eix est-oest el que l’efectua. L’impacte paisatgístic és per tant molt 
reduït.  
 
Eix est-oest 

El traçat del primer tram de l’eix est-oest d’aquest esquema coincideix amb 
l’anomenat tram comú del mateix  eix  pel   corredor sud de St. Roc, fins als plans de la Font 
del Sant, i per tant ja ha estat analitzat anteriorment; i continua per tram B.    
 
Tram  B 

El tram B travessa  la vall del Freser aproximadament pel mateix punt on ho fa l’eix 
nord-sud  de l’esquema OEST-NORD1(AE) però en una posició no esbiaixada com en aquell 
esquema, sinó totalment ortogonal a la direcció de la vall; aquesta posició si bé disminueix la 
longitud de la travessia introdueix una nova direcció de les infraestructures que s’afegeix a 
les que ja descriuen les existents, donant una sensació de major ocupació de sòl. El tros que 
discorre elevat, en viaducte i terraplè, per sobre de l’N-152, el riu i la via del tren, és més 
curt que no pas en l’alternativa de traçat de l’eix OEST en l’esquema 1: OEST-NORD1(AE).  

Aquest esquema comporta un nus partit amb l’eix nord-sud, que s’efectua al pla 
d’Ordina, i als plans de la Font del Sant; Si bé la primera part del nus es situa en un indret 
més discret que el lloc on el produeix el nus en l’esquema 1,  en estar situat al peu de 
muntanya, cal sumar-hi l’impacte que comporta l’altra part de nus als plans  de la Font del 
Sant. 

En conseqüència l’impacte paisatgístic és del mateix ordre, pel que fa al tros del nusos 
i de la travessia de la vall, que el que causa en el mateix indret el recorregut A.  

La continuació del tram B, aigües amunt del Freser,  discorre a peu de muntanya del 
Catllar vorejant la plana del bac de Garona fins al final, on entra en dos túnels successius; 
després dels túnels el traçat és coincident amb el tram E.  

En general tot el tram B s’inserta bé en les línies de força del paisatge i per tant no 
presenta impactes paisatgístics significatius, tot i que són destacables els dels dos nusos 
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situats a cada costat de la vall del Freser per enllaçar amb l’eix nord-sud, al costat dret de la 
vall;  i amb la N-152 i xarxa urbana de Ripoll-Campdevànol, al costat esquerra. 
  
Tram E (Ja descrit anteriorment) 
 
Conjunt Esquema 2 

El conjunt de l’esquema presenta menor impacte que l’esquema 1: OEST-NORD1(AE) 
 
ESQUEMA 3,  I   ESQUEMA  4. 
Ambdós esquemes són molt similars perquè corresponen als mateixos corredors, amb variació 
només d’un tram de l’eix nord-sud.  
 
Eix nord-sud 

La major part del recorregut a cel obert d’aquest eix  discorre sobre viaductes.  Els 
impactes paisatgístics més significatius són els que poden causar els trams de carretera que 
travessen transversalment les valls: 
 
Primer tram comú: 

Aquest tram comú s’inicia a la zona de l’enllaç  Ripoll Sud,  on es produeix la connexió 
amb la C-26 i l’entrada de la ciutat, i continua en direcció nord. La primera travessia de la 
vall del Ter, que es produeix pocs centenars de metres després de l’enllaç, si bé es preveu 
mitjançant un viaducte que té una directriu relativament esbiaixada respecte la direcció del 
riu, la cota en que es situa és poc  elevada respecte del fons de la vall, de manera que no 
resulta aparent dins la conca visual dels recorreguts longitudinals freqüentats de la vall, i la 
seva visió resulta fàcilment filtrada pels arbres de ribera.    

El tram que la carretera discorre per la terrassa per la riba esquerra del Ter, paral·lela 
a la via del tren, i el viaducte que permet salvar la via, s’integren com si es tractés d’un 
element més de la infraestructura ferroviària existent (pas elevat amb salt de moltó) dins un 
paisatge ja modelat per les vies de comunicació. 
 
Tram  F 

Aquest tram es caracteritza per un llarg viaducte que travessa a cota relativament 
baixa la part fonda de la vall del Ter, una part de la qual està classificada com a sòl urbà 
industrial. El viaducte discorre enlairat seguint la direcció d’una reserva de vialitat del 
planejament general a ambdós costats del solc format pel torrent d’Estamariu; salva la ronda 
del Mas d’en Bosc, el riu Ter, i la carretera de Sant Joan. 

El creuament de la vall s’efectua per un dels punts més estrets d’aquest tram de vall, 
els terrenys de l’entorn del viaducte són de caràcter industrial, encara que pròxims al centre 
urbà,  dues vies importants d’entrada i sortida de la vila passen per la part inferior del 
viaducte.  Aquestes circumstàncies fan que el viaducte es pugui considerar com un element 
arquitectònic més dins del paisatge urbà de la ciutat, i la seva integració dins d’aquest 
paisatge dependrà fonamentalment de la seva concepció estructural i arquitectònica,  de  la 
qualitat dels materials amb que es construeixi i de la seva execució.  

La resta del tram, fins a l’enllaç amb l’eix est-oest,  discorre en la seva major part en  
túnel i viaducte; aquests es situen al fons de les valls dels torrents transversals del Ter,  de 
manera  que l’impacte paisatgístic és molt reduït. 
 
 
Tram G 

En aquest tram, entre la sortida nord del túnel de St. Bartomeu i l’enllaç amb l’eix 
est-oest, els punts més significatius quant a la inserció de la nova via en l’entorn són els 
viaductes de creuament del torrent de les Carboneres i el que creua transversalment la vall 
del Ter; els trossos restants a cel obert són de reduïda longitud i no presenten dificultat 

d’integració atès que se superposen a línies  de canvi de pendent de la topografia.  En 
qualsevol cas l’impacte que es produeix és el propi d’una superposició d’una nova estructura 
dins del paisatge més que no pas una mutilació o destrucció dels elements naturals que el 
conformen.  

El context urbà o peri-urbà en el que s’han d’inserir els dos viaductes relativitza 
l’impacte paisatgístics d’aquests, doncs la seva implantació no comporta el trencament del 
paisatge natural per un element artificial  sinó que comporta la introducció d’un nou element 
de la mateixa naturalesa urbana però de gran escala en comparació amb la dels altres 
artefactes ja existents.    

Ambdós viaductes es disposen en sentit ortogonal a la vall que travessen, de manera 
que és raonable la seva posició i intel·ligible la seva funcionalitat. Per altra banda, llur 
posició en el perímetre urbà i llur disposició ortogonal als recorreguts d’entrada i sortida de 
la ciutat els confereixen, des d’una lectura del simbolisme de  l’espai, el caràcter  
d’element-diafragma o de portes urbanes. 
 
Eix est-oest 

L’eix est-oest pel corredor 2 (coll de Baubs)  presenta dos trams diferenciats: el 
primer tram, comú als diferents traçats dels eixos dins d’aquest corredor; i els dos 
recorreguts alternatius: C, o DE.  
 
Primer tram comú, 

El primer tram comú, dels diferents recorreguts d’aquest eix és el comprès entre 
l’inici sobre la carretera de St. Joan a la zona de la Barricona, fins després del túnel de coll 
de Baubs; durant el primer quilòmetre i mig aproximadament,  la carretera discorre per les 
terrasses planes elevades del vessant dret de la vall del Ter, fins a la zona de l’Anglada, de 
diferent amplada per amb capacitat d’allotjament suficient per a permetre  la integració 
paisatgística de la traça en el territori travessat, salvant amb viaducte la fondalada del 
torrent de Sanarós que fractura les terrasses.  El tros següent, abans del túnel del Coll de 
Baubs,  la carretera discorre a cotes més elevades que les terrasses, per uns indrets 
caracteritzats per les fondalades dels torrents de l’Anglada i el Fanguer, i els serrats que les 
limiten; la traça de la carretera salva aquests accidents amb viaductes que, per la seva 
situació al fons de les petites valls transversals per on discorren  els torrents, no resulten 
gaire aparents des dels recorreguts de la vall principal.  El principal impacte paisatgístic 
d’aquest tros, pels usuaris de la carretera, és el que pot provocar la trinxera que comporta el 
pas de la traça a través del serrat que separa els torrents de l’Anglada i el Fanguer si 
l’excavació no s’efectua amb el pendent dels talussos que permetin la seva revegetalització. 

El  viaducte sobre  la riera de Maiols, després del túnel de Coll de Baubs, permet  
salvar el bosc de ribera que ocupa les parts més baixes d’aquesta petita vall, i situar la traça  
al costat dret de la riera, al límit inferior dels camps de conreu de Baubs i Casadessús.  En 
aquest costat de la vall, al vessant solell, els terrenys presenten un  pendent relativament  
suau, i tenen, per tant una certa capacitat d’allotjar la traça sense produir impactes 
paisatgístics de consideració. Aquesta circumstància  depèn en definitiva de que els talussos, 
especialment els d’excavació, sigui en els terrenys ocupats pels camps de conreu  sigui en els 
ocupats per bosc de pi roig, s’executin donant-los el pendent suficientment suau per a 
permetre la restauració de la vegetació. 

En aquest mateix indret, entre el túnel de coll de Baubs i el de la Casanova del Roure, 
es situa l’enllaç amb la carretera de Campdevànol i Gombrèn, i s’inicien els dos recorreguts 
el C i el D.  
 
Tram C  

La part del tram que presenta majors dificultats d’execució i d’integració paisatgística 
és la compresa entre la Casanova del Roure i Molinou; doncs d’aquí en amunt la traça de la 
carretera es situa sobre les terrasses enlairades i relativament planeres de la riba esquerra 
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del Freser, i no presenta dificultats especials.  La part més dificultosa discorre parcialment en 
túnels - el de la Casanova del Roure, i el previst al nord de la zona esportiva - i en viaductes; 
però també discorre per trossos d’excavació, encara que de curta longitud.  Aquests trossos i 
els viaductes són els que poden comportar major impacte paisatgístic,  a més de l’enllaç amb 
la carretera d’accés a Campdevànol i  Gombrèn. 

Els viaductes estan disposats en la direcció paral·lela a la vall principal, i reculats 
respecte el relleu que limita la conca visual del recorregut longitudinal de la vall, de manera 
que són poc aparents; l’impacte es redueix al que la inserció de tot element arquitectònic 
produeix sobre els espais oberts i no edificats, malgrat que en aquest cas la inserció es 
produeix a proximitat de l’entorn urbà. 
 
ESQUEMA 5.  
Eix nord-sud 
Està format pel tram comú d’aquest eix pel corredor EST + el tram  F 
Dels que se n’ha descrit l’impacte anteriorment. 
 
Eix est-oest 

Està format pel tram comú de l’eix pel corredor NORD2 + el tram D + el tram E, dels 
quals només del tram D no n’ha estat descrit  l’impacte:  
 
Tram D 

Aquest tram s’inicia al final del tram comú dels eixos est-oest que discorren pel 
corredor 2 (nord de St. Roc).  I  adquireix un caràcter diferent segons l’esquema del que 
forma part:  així en els recorreguts DE aquest tram forma part del tronc principal de l’eix est-
oest, mentre que en el recorregut C constitueix una branca o apèndix necessari de l’eix 
principal per  a enllaçar amb el nucli urbà  de Campdevànol i amb la carretera de Gombrèn. 

El tram és curt, i en el cas de que aquest tram funcioni  com a branca del tronc 
principal, la seva concepció és de la millora de l’actual camí de Casadessús,  seguint 
pràcticament la seva traça fins arribar a la plana de la Casanova de Baix, amb dues  úniques  
variacions, una al voltant de Cal Menut, on la nova carretera passa per la part posterior, i no 
segueix el camí que passa pel costat sud; i l’altra, a la part més baixa, on es produeix l’enllaç 
amb la N-152. 
 

L’impacte d’aquest tram és molt reduït, especialment en el cas en que la seva funció 
és la de branca del tronc principal, doncs el camí podria ser substituït per la nova carretera; 
en el cas dels esquemes en que aquest tram és concebut com a part integrant del tronc, 
caldria fer necessàriament la reconstrucció del camí per a canalitzar els accessos als punts 
d’enllaç. 
 
ESQUEMA 6.  
Eix nord-sud 

Està format pel tram comú de l’eix que discorre pel corredor EST + el  Tram  F,  dels 
que ja se n’ha descrit l’impacte anteriorment. 
 
 
 
Eix est-oest 

Està format pel tram comú de l’eix que discorre pel corredor NORD1 + Tram A + Tram 
E; dels que ja se n’ha descrit l’impacte anteriorment. 
 
Qualitat del traçat de les carreteres i eficiència funcional de l’esquema 

Les noves carreteres integrants de la xarxa arterial haurien de presentar unes 
característiques de traçat almenys tan bones com les que presentaven les carreteres que 

seran substituïdes en la seva funció de vies de comunicació territorial per haver estat 
transformades en vies de suport dels creixements urbans. 

De les descripcions que s’efectuen a l’apartat corresponent del punt 1.2.1.7.  
 
ESQUEMA  1.   
Eix nord-sud pel corredor oest  + eix est-oest pel corredor 1 (sud de St. Roc), i  per recorregut 
A i E. 
Velocitat de disseny de cada eix: Eix est-oest: 80 Km/h; eix nord-sud: 100 Km/h 
Nombre d’alineacions corbes: 20  
Radi mínim:  (exclòs enllaç entre els dos eixos) 
Pendent màxim: 4% 
Longitud total de l’esquema dels eixos principals: 13,00 Km. 
Longituds vies d’accés: 0 Km. 
 
ESQUEMA  2.    
Eix nord-sud pel corredor oest  + eix est-oest  pel corredor Nord1 (sud de St. Roc), i per 
recorregut B i E. 
Velocitat de disseny de cada eix: Eix est-oest: 80 - 100 Km/h; eix nord-sud: 100 Km/h 
Nombre d’alineacions corbes: 17 
Radi mínim:  (exclòs enllaç entre els dos eixos) 
Pendent màxim: 4 % 
Longitud total de l’esquema dels eixos principals:  13,25  Km. 
Longituds vies d’accés:   0 Km. 
 
ESQUEMA  3.   
Eix nord-sud pel corredor est i pel recorregut (G) + eix est-oest pel corredor Nord2 (coll de 
Baubs), i  pel recorregut C 
Velocitat de disseny de cada eix: Eix est-oest: 100 Km/h; eix nord-sud: 100 Km/h 
Nombre d’alineacions corbes: 12 
Radi mínim:  (exclòs enllaç entre els dos eixos) 
Pendent màxim: 4 % 
Longitud total de l’esquema dels eixos principals: 11,89  Km. 
Longituds vies d’accés:  1,36  Km. 
 
ESQUEMA  4.  
Eix nord-sud pel corredor est i pel recorregut (F) + eix  est-oest pel corredor Nord1 (sud de St. 
Roc), i per recorregut A i D 
Velocitat de disseny de cada eix: Eix est-oest: 100 Km/h; eix nord-sud:  100 Km/h 
Nombre d’alineacions corbes: 12 
Radi mínim:  (exclòs enllaç entre els dos eixos) 
Pendent màxim: 4% 
Longitud total de l’esquema dels eixos principals: 11,89  Km. 
Longituds vies d’accés:  1,36  Km. 
 
ESQUEMA  5.  
Eix nord-sud pel corredor est i recorregut (F) + eix est-oest pel corredor Nord2 (coll de 
Baubs), i pel recorregut D i E.  
Velocitat de disseny de cada eix: Eix est-oest: 80 Km/h; eix nord-sud: 100 Km/h 
Nombre d’alineacions corbes: 18 
Radi mínim:  (exclòs enllaç entre els dos eixos) 
Pendent màxim: 5 % 
Longitud total de l’esquema dels eixos principals: 13,94  Km. 
Longituds vies d’accés:   0 Km. 
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ESQUEMA  6.  EST (F) - NORD1 (AE) 
Eix nord-sud pel corredor est i recorregut (F) + eix est-oest pel corredor Nord1 (sud de St. 
Roc), i pel recorregut AE.  
Velocitat de disseny de cada eix: Eix est-oest: 80 Km/h; eix nord-sud: 100 Km/h 
Nombre d’alineacions corbes: 21 
Radi mínim:  (exclòs enllaç entre els dos eixos) 
Pendent màxim: 4 % 
Longitud total de l’esquema dels eixos principals: 13,45  Km. 
Longituds vies d’accés:   0 Km. 
 

Els esquemes que resolen amb més eficàcia les circulacions principals són els que 
preveuen el pas de l’eix est-oest (eix pirinenc) pel corredor situat al nord de la muntanya de 
Sant Roc; són els esquemes 3, i 4; són els que presenten una menor longitud dels troncs 
principals. Per contra, el pas d’aquest eix pel corredor al sud de Sant Roc, obliga a fer una 
considerable marrada; així  la diferència en quilometratge entre l’opció més curta pel nord 
(6,7 Km en l’esquema 3 o 4) i la més curta pel sud (9,2 Km en l’esquema 1) suposa una 
penalització de quasi el 50 % en longitud; però en temps, ateses les pitjors condicions de 
traçat pel sud de Sant Roc, la diferència és encara superior a aquest percentatge.  

Els avantatges que proporciona el corredor est-oest pel nord de St. Roc, no resulten 
aprofitades en l’esquema 5,  per raó dels dos creuaments transversals de la vall  del Freser, 
que l’eix efectua a l’alçada de Campdevànol.   Aquests  canvis de vessant  introdueixen una 
penalització a la circulació general sobre l’eix,  que no es pot  justificar només pel fet d’anar 
a interseccionar  amb la carretera de Gombrèn, doncs  la connexió  d’aquesta carretera amb 
l’eix pirinenc és factible a través la prevista variant sud de Campdevànol, sense obligar a la 
major part del trànsit que discorrerà per l’eix a recórrer innecessàriament quasi tres 
quilòmetres.  

Per altra banda, en l’alternativa 5, el canvi de vessant a la vall del Freser obliga l’eix 
a descriure un traçat forçat a causa del reduït espai lliure disponible a la zona del sector 
industrial de la Casanova de Baix, amb arcs de curts radis, resultant un traçat més propi 
d’una carretera comarcal que no pas d’una carretera de mig i llarg recorregut com és l’eix 
pirinenc. 

 
Per raons semblants, els esquemes que amb més eficàcia resolen les relacions nord-

sud  són els que preveuen el pas d’aquest eix pel corredor situat a l’est de Ripoll: dels fluxos 
que suportarà aquest eix, els que tenen origen o destí a la vall del Ter són més intensos que 
no pas  els de la vall del  Freser,  i per tant, els eixos del corredor est afavoreixen aquesta 
relació amb un recorregut menor que no pas els que discorren pel corredor a l’oest de Ripoll;  
nogensmenys, els trajectes en la direcció a la vall del Freser, si bé resulten òbviament amb 
una major longitud que en el corredor oest, la diferència en temps de recorregut és inferior 
als trenta segons, per raó de que el corredor est i el corredor nord pel nord de St. Roc, 
admeten un millor traçat de la carretera, i una major velocitat de recorregut.  En canvi, 
aquest  plantejament no es pot invertir, doncs els traçats pel corredor oest i el corredor nord 
pel sud de St. Roc, augmenten el recorregut de les relacions principals en la direcció de la 
vall del Ter, i a més la velocitat de recorregut que permet el traçat és inferior.   

Des de l’òptica del servei a la població de Campdevànol i Ribes,  les opcions del 
corredor nord escurcen més les distàncies que no pas les del corredor pel sud de Sant Roc, 
respecte a la resta de poblacions importants de la mateixa comarca,  al futur polígon 
industrial de Sant Joan  de les Abadesses; i també a la resta de les comarques gironines 
situades a l’est del Ripollès.    

En conseqüència, els esquemes més eficients des del punt de vista del seu 
funcionament com a eixos integrants de la xarxa viària territorial són  el 4 i el 5.  
 
 

Dades significatives per a la valoració econòmica 
Als efectes de comparar el cost total de construcció de les diferents alternatives sense 

arribar a determinar el valor econòmic, s’ha aplicat el criteri de donar als diferents elements 
de grossa obra que intervenen en la construcció  de la carretera  uns valors relatius en funció 
del seu pes en la formació del cost econòmic  del conjunt de l’obra. Es distingeixen tres grans 
elements: un és el constituït pels de moviment de terres, drenatges, ferms i endegaments; i 
els altres dos: els túnels, i les estructures de ponts i viaductes. 

Les longituds de cadascun d’aquests elements per cadascuna de les alternatives són 
les que es mostren en el quadre següent: 
 
 TRONC PRINCIPAL ACCESSOS TRONC + ACCESSOS 
Esquema Longitud túnel   viaducte long.  to  túnel viaducte longitud túnel viaducte  estruct.  
 
1 13,00 4,20 1,28    13,00 4,20 1,28 5,48 
2 13,25 5,49 1,00    13,25 5,49 1,00 6,49 
3 11,89 3,63 2,70 1,36   13,25 3,63 2,70 6,33  
4  11,89 3,66 2,65 1,36   13,25 3,66 2,65 6,31 
5 13,94 4,68 2,11    13,94 4,68 2,11 6,79 
6 13,45 3,39 1,90    13,45 3,39 1,90 5,29 
  

El pes de cadascun d’aquests tres element referits a cada quilòmetre de carretera 
s’estima que és el següent: (aquestes dades s’han extret a partir dels pressupostos de 
construcció del desdoblament  de la carretera C-17): 
 
Moviment de terres, drenatges, afermats i endegaments:  1 u. 
Túnels:  6 u. 
Estructures de ponts i viaductes: 7 u. 
 Mov. de terres i afermats Túnels Viaductes Total obra 
EsquemaLongitud u/km unitats longitud u/km unitats. longitud uts/km unitatstotal uts.  
 
1 13,00 1 13,00 4,20 6 25,20 1,28 7 8,96 47,16 
2 13,25 1 13,25 5,49 6 32,94 1,00 7 7,00 53,19 
3 13,25 1 13,25 3,63 6 21,78 2,70 7 18,90 53,93 
4  13,25 1 13,25 3,66 6 21,96 2,65 7 18,55 53,76 
5 13,94 1 13,94 4,68 6 28,08 2,11 7 14,77 56,79 
6 13,45 1 13,45 3,39 6 20,34 1,90 7 13,30 47,09 
Aprox. 1ut.  = 2 milions € d’execució material 
 

Del quadre anterior es desprèn que des del punt de vista del cost de construcció es 
distingeixen tres grups d’alternatives; les menys cares són la 1 i la 6; mentre que les 2,3 i 4 
no presenten grans diferències;  la 5 destaca sobre les altres  com la més cara de construir. 

En general les alternatives en que l’eix est-oest discorre pel corredor al sud de Sant 
Roc són les que tenen un cost de construcció menor de totes sis: 1, 6 i 2. Tot i que la 2 és 
notablement més costosa que les altres dues. 

Si es comptabilitzen els costos de manteniment i explotació,  les alternatives que 
presenten major longitud de túnel són les que a mitjà i llarg termini resultarien més cares, a 
causa de les despeses fixes d’il·luminació, ventilació, seguretat, etc.  durant totes les hores 
de vida del túnel,  i només resulten justificables si proporcionen uns estalvis proporcionals 
dels costos per als usuaris.  

En aquest sentit les alternatives que comporten major longitud de túnels són la 5 i la 
2, amb unes longituds de túnel de 4,68 i 5,49 quilòmetres respectivament.  L’alternativa 5 és 
la resulta més cara de construcció i la segona més cara de manteniment.  
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Conclusió sobre la valoració global de les alternatives 
Des del punt de vista urbanístic han de ser descartades les alternatives  en les que 

l’eix est-oest discorre pel corredor Nord 1, per raó dels impactes crítics sobre el medi urbà i 
en especial sobre l’hàbitat humà, és a dir, les alternatives: 1. OEST-NORD(AE);  2.OEST-
NORD1(BE);  i 6.EST(F)-NORD1(AE) 

Quant a l’eficiència de la xarxa viària, tampoc les anteriors alternatives són les que 
millor resolen la globalitat de les comunicacions, doncs el pas de l’eix est-oest pel  corredor 
al sud de Sant Roc implica una marrada considerable al llarg de l’eix pirinenc; i en el cas de 
les alternatives pel corredor oest, resulten penalitzats els recorreguts nord-sud  amb més 
volum de circulació, que són els que discorren per la vall alta del Ter.  

Les qualitats del traçat de carretera que presenten  aquestes tres alternatives es 
troben en un nivell mitjà  en relació a les restants. 

A més, l’alternativa 2, és la que més longitud de túnels presenta i la que resulta més 
cara quant a costos d’explotació i  manteniment. 

Per raons semblants cal descartar l’alternativa 5, doncs l’avantatge del corredor al 
nord de Sant Roc resulta desvirtuat per la baga que, en aquesta alternativa, descriu l’eix 
pirinenc al sud i a l’oest de Campdevànol, que n’allarga el recorregut, amb unes 
característiques geomètriques de traçat forçades pel constrenyiment del relleu i de la zona 
urbana de la Casanova de Baix que ha de travessar; aquestes circumstàncies  fan que  la via 
tingui una qualitat de traçat clarament inferior a la resta dels trams, i que el conjunt presenti 
un traçat poc equilibrat, tant en planta com en perfil. Aquesta alternativa és la més cara de 
construcció i també la segona més cara de manteniment.   

Per tant,  les alternatives que presenten menys punts febles són les alternatives 3 i 4: 
resolen de manera més eficient les connexions territorials, són les que presenten millor 
qualitat  de traçat, l’impacte paisatgístic i sobre el medi natural és similar a les altres 
alternatives, els costos de construcció es troben a la banda mitja en relació a les altres 
alternatives; els costos de manteniment  i explotació  estan entre els tres més baixos de les 
sis alternatives.  

Les alternatives 3 i 4  presenten però certes diferències pel que fa  a la inserció en el 
medi urbà, i també, encara que  menys  remarcables  en  el grau d’eficiència de la xarxa. En 
general, l’impacte sobre el medi urbà de les dues alternatives és el de menor intensitat dels 
que produeixen en la resta d’alternatives, i es redueix al creuament de la vall del Ter en 
viaducte; en l’alternativa 4, el creuament de la vall  s’efectua pràcticament en el perímetre 
del sòl urbà, mentre que en l’alternativa  3 el creuament s’efectua en sòl urbà, en una 
situació molt més propera al centre de la vila, tot i que els sòls travessats es destinen a usos 
industrials. En contra partida, el creuament en aquest punt del sòl urbà fa possible que es 
pugui disminuir lleugerament la longitud i el temps dels recorreguts nord-sud que discorren 
per la vall del Freser. 

La conclusió és que l’alternativa 3, per les raons que han estat exposats anteriorment 
és la que millor resolt en tots els aspectes considerats  la problemàtica de  definició de 
l’esquema de la xarxa  viària territorials al voltant del sistema urbà de Ripòll-Campdevànol.  
 
PROPOSTA DE DEFINICIÓ D’UN NOU ESQUEMA PER A LA XARXA VIARIA 
TERRITORIAL 

L’esquema viari que es proposa, s’ha dissenyat atenent: les conclusions respecte dels 
diferents esquemes de la xarxa viària proposants anteriorment;  les dades que sobre la 
mobilitat s’han exposat en els capítols precedents; i els criteris generals i específics que 
guien la redacció d’aquest pla general. 

L’esquema de la xarxa viària territorial reprodueix en certa manera la forma en Y que 
adquireix l’espai geogràfic on està  situat  Ripoll, i on també s’ha d’ inserir  la nova vialitat;  
així l’esquema assegura la connectivitat i la continuïtat en la comunicació viària entre i al 
llarg de les tres direccions que defineixen   les valls del Ter i del Freser. 

Efectivament, cadascun dels tres trams de carretera que formen les branques de 
l’esquema, a partir del punt d’enllaç, discorre per una de les tres valls (vall baixa del Ter, 
vall alta del Ter, i la vall del Freser) sobre les que s’estén el sistema urbà de Ripoll. Cadascun 
d’aquests trams de carretera s’inicia (venint de l’exterior) quan comencen els sòls urbans o 
urbanitzables existents o previsibles del  sistema urbà: 

Des del sud la nova via s’inicia al nus de Can Villaura; des del nord-est, a la zona  de la 
Barricona; des del  nord-oest, a l’alçada de la Colònia Pernau. 

L’enllaç de les tres vies s’efectua al límit est del sistema urbà, a  prop de 
l’escorxador. 
 
Eix nord-sud. 

Després de l’enllaç a la zona de Can  Villaura, que resol les connexions entre la C-17, 
la C-26, i l’accés sud al nucli urbà de Ripoll,  la traça de la carretera pren una trajectòria en 
direcció nordest, travessant el Ter amb un viaducte, i es col·loca  paral·lela a la via del tren, 
sobre la terrassa existent entre la via i el riu, tot recuperant l’orientació N-S. La traça 
continua aigües amunt en aquesta posició, tot guanyant cota, fins al punt on la reduïda 
amplada de la terrassa fluvial ho impedeix; aquí, la carretera  salta la via del tren amb un 
altre viaducte i, un cop  a l’altra costat,  travessa un  contrafort de la muntanya de St. Antoni 
i seguidament la muntanya de St. Bartomeu amb sengles túnels: de 350 m. de llargada el 
primer i 1.380 m el segon . Entre els dos túnels es planteja la possibilitat d’un enllaç amb l’N-
260, coincidint amb la fondalada del torrent de Caganell.   

El túnel de St. Bartomeu descriu una corba de gran radi per permetre a la carretera 
adoptar una orientació nordest,  i  col·locar-se, després de la sortida per la boca nord a la 
zona de l’Avellaneda, en una posició sensiblement paral·lela  als límits de la plana dels 
Pintors, i a la ronda del Mas d’en Bosch. A continuació la carretera salva la riera de les 
Carboneres amb un viaducte, tot mantenint el paral·lelisme amb la traça de l’antiga via de 
tren de Sant Joan,  i travessa amb túnel el turó del Guitard, atès la baixa capacitat 
d’allotjament de la traça de la carretera al peu del turó, (ruta del ferro i edificacions)  i a 
l’acusat impacte paisatgístic que comportaria la seva col·locació a mig vessant.  

La carretera discorre pel túnel del Guitard descrivint una trajectòria curvilínia 
recuperant l’orientació nord, i un cop a l’exterior discorre amb un llarg viaducte que travessa 
la vall del Ter per el punt més estret, salvant la via verda, el Ter, i l’actual C-26, fins a 
situar-se al nivell de  les  terrasses altes del costat dret de la vall, on es preveu l’enllaç amb 
el corredor est-oest. 
 
Eix est-oest 

L’eix  est-oest s’inicia al començament del sòl urbà, segons s’entra a Ripoll per la C-26 
venint de Sant Joan de les Abadesses, poc abans de La Barricona, on  es verifica l’enllaç 
d’aquest eix  amb la xarxa viària urbana d’accés a Ripoll. Des d’aquell indret, la carretera 
s’enfila pel vessant dret de la vall fins els plans de Sanaràs i de la Coma on es produeix 
l’enllaç amb l’eix nord-sud. La carretera continua pujant amb pendent del 4% en direcció 
oest, al coll de Baubs, salvant amb un túnel artificial el turó de l’Anglada, i amb viaductes les 
fondalades dels torrents que menen les aigües al Ter.   

El coll de Baubs és salvat amb un túnel de 440 m. i a partir d’aquí, la carretera entra a 
la vall del Freser descrivint una corba de gran radi per prendre la mateixa l’orientació nord 
que pren la vall aigües amunt; una part d’aquesta corba discorre amb túnel, a la part 
posterior de la Casa Nova del Roure. Un cop la carretera pren la direcció de la vall, la traça 
es situa sobre les terrasses altes del vessant esquerra, salvant amb viaductes les fondalades 
dels torrents transversals, i realitzant la funció de variant de Campdevànol. Entre els dos 
túnels es preveu el nus on s’enllaça  la perllongació de la variant de la carretera de Gombrèn 
pel sud de Campdevànol i que constitueix ensems una via d’unió amb la xarxa viària urbana 
bàsica del sistema urbà Ripoll-Campdevànol. 
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1.2.6. Mobilitat intermunicipal 
 

Els establiments de salut, de lleures i de serveis diversos són juntament amb els 
equipaments i serveis públics, uns indicadors importants alhora de caracteritzar la mobilitat 
urbana d’una ciutat ja que actuen com a catalitzadors de desplaçaments en tota la trama 
urbana. Tot i això les activitats comercials, escolars i d’empreses són les que generen més 
fluxos. 

 
Serveis i llocs d'interés influint sobre la mobilitat urbana. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

MOBILITAT COMERCIAL 

La localització i concentració de l’activitat comercial mostra una distribució regular en 
tota la trama urbana. 

La zona d’influència comercial del municipi de Ripoll és bastant limitada i no s’estén a 
tota la seva comarca. Només petites superfícies són implantades (Intermarché, Lidl, Caprabo, 
deux Orangutan1, Champion, Dia). 

75% dels seus clients són veïns de Ripoll, dels quals 7% viuen en el centre- urbà. 23% 
són originaris dels pobles veïns (Les Lloses, Campdevànol, Vallfogona després Sant-Joan, 
Ogassa i Ribes en una part menor.  

Pel que fa a les superfícies de la vila, la zona d’atracció és bastant similar a la dels 
comerços del centre- urbà.  

Els caps de setmana, el trànsit de pas provoca uns canvis significatius a nivell de 
l’origen dels clients. 
 

Resultats de l'enquesta d’attracció comercial realitzada en el pàrquing del 
supermercat Champion de Ripoll el dijous 17 juny del 2004 de 18 a 19h 

davant 17 persones. 

Llocs d'origen nombre % 
Ripoll 11 64,71 
Campdevànol 3 17,65 
Les Lloses 1 5,88 
Sant-Joan-de-les-Abadesses 1 5,88 
Vallfogona de Ripollès 1 5,88 
  17 100 

Realització : Gil PLANAS 2004. 

 

L’atracció comercial de la vila és bastant feble i no s’estén a tota la comarca del 
Ripollès. El sud de la comarca va per Vic i l’est per Olot. A més, Ripoll no accull cap gran 
superfície. Cap especificitat comercial desmarca Ripoll dels altres centres de la comarca 
(Ribes e Freser, Sant Joan de les Abadesses et Camprodon). 

 
 

                                                           
1 un en el mercat cobert de Santa Maria. 
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Repartició dels principals comerços i serveis del casc-antic. 

 

Realització : Gil PLANAS 2004. 
 

Els supermercats de Ripoll. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 
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L'Attracció comercial de la vila de Ripoll. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 
 
 
 
 
 

MOBILITAT DE LES EMPRESES 
 

Ripoll és una vila de forta tradició industrial. L’ús de la xarxa viària urbana i 
interurbana està molt relacionada amb aquest tipus de desplaçamaents i mostra una forta 
mobilitat en els horaris punta. 

Al 1996, 3037 persones que vivien a Ripoll treballaven en una indústria o empresa de la 
vila, fet generador de fluxos residència-treball importants.  

Per aquestes 3037 persones, els desplaçaments es realitzen en un 50.7% en vehicle 
particular. Només 105 persones (3.5%) utilitzen un transport col.lectiu (autobús interurbà, 
autobús dels transports públics de Catalunya).  

La següent taula mostra els desplaçaments interns majors (Ripoll- Ripoll) que per 
motius de residència- treball originen els desplaçaments dintre de la pròpia ciutat ja que el 
lloc de treball i la residència es troben situats en la mateixa ciutat. 

 
Mobilitat domicili-feina en el municipi de Ripoll (1996). 

Residència- 
treball Nombre de persones Mitjans de transport 

  Col.lectiu en % vehicles particulars en % mitjans lleugers en % 

Ripoll-Ripoll 3037 105 3,5% 1540 50,7% 1392 45,8%
Ripoll-exterior 1211 149 12,3% 1050 86,7% 12 1% 
Exterior-Ripoll 1003 48 4,8% 950 94,7% 5 0,5%

Font : Institut d’Estadística de Catalunya 

 
45.8% dels treballadors (1392 persones) utilitzen un altre mitjà de transport (mobilitat 

a peu, amb bici…). És significatiu l’alt percentatge d’aquesta mobilitat, això significa que la 
majoria dels trajectes a recórrer són de curta distància i l’opció de realitzar-los a peu o amb 
bici és molt utilitzada.  

1211 habitants de la vila treballen a fora. Per 86% d’entre ells, aquest desplaçament 
es fa amb vehicle privat, i per 12.3% pels transports collectifs. Els pobles veïns tinguent 
també una vocació industrial forta (Sant Joan de les-Abadesses, Campdevànol, Ribes de 
Freser, Vic i la comarca d’Osona), tots els eixos de sortida són sol.licitats. 

1003 persones provinent d’altres municipis per motius de residència- treball entren a 
la ciutat de Ripoll per tenir-hi el seu lloc de treball. Una gran majoria d’aquestes entrades de 
població ocupada es fan amb vehicle particular (94.7%). 

Els vials urbans són doncs molt utilitzats per aquesta mobilitat diària obligada 
residència- treball. El caràcter industrial de Ripoll, cap de comarca accentua aquestes 
reparticions dels desplaçaments interns i entre Ripoll i els municipis relacionats a les hores 
punta. 



 50

Les zones industrials de Ripoll. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004 

L’indústria representa uns 1787 llocs de treball (1996), répartits en el polígons 
industrials de la vila (tèxtil, confecció, paper, metallurgia, indústria química…). Dues 

empreses influeixen més encara obre mobilitat respecte al seu nombre elevat de treballadors 
: Casals (196 llocs) i Sopal (361 llocs). 

 

Origen dels treballadors de les indústries Casals i Sopal de Ripoll (2004). 
Origen dels treballadors CASALS SOPAL 

Ripoll 179 91,3% 238 66% 
Campdevànol 15 7,7% 47 13% 

Sant-Joan-de-les-Abadesses 0 0% 18 5% 
Ribes-de-Freser 0 0% 11 3% 

comarca d'Osona  2 1% 47 13% 
TOTAL 196 100% 361 100% 

Realització : Gil PLANAS 2004. 

Els seus horaris laborals sent diferent, aquests 2 fluxos (polígon Rocafiguera per Sopal i 
Estamariu per Casals) no s’afegeixen. 

 
Horaris de les indústries Casals i Sopal de Ripoll (2004). 

 CASALS SOPAL 

Matí 7h30-12h10 8h-13h 
Tarda 13h50-16h45 14h30-17h 

Realització : Gil PLANAS 2004. 

Pel que fa a l’empresa Casals, el treballadors no generen grans problemes de trànsit el 
dematí, a una hora de mobilitat poc intensa, contràriament a les sortides de feina de 12h30 i 
de 16h45. 

Pel que fa a l’empresa Sopal, els seus horaris coincideixen a les hores punta (8h, 13h , 
17h). la tornada al treball a les 14h30 no posa problemes de trànsit.  
 Unes adaptacions d’horaris podrien ser beneficioses per la descongestió de vials urbans 
molt freqüentats a les hores punta, amb l’ajuda d’una campanya de sensibilització en 
l’empresa i ajudada per l’ajuntament, del compartiment de vehicle i dels transports 
col.lectius. 

Pel que fa a l’indústria tèxtil. Aquesta indústria organitza relleus de treballadors del 
dilluns al diumenge (excepte per l’empresa Conforsa, del dilluns al divendres) i només influa 
de manera parcial sobre la mobilitat urbana. Per exemple, l’empresa més important d’aquest 
sector utilitza 32 treballadors per relleu.  

 

Organització de les indústries tèxtils més importants de la vila. 

 La Preparación tèxtil Genesis Tensión Tèxtil Conforsa 
Nombre de 
treballadors 160 54 70 120 

Nombre de torns 5 3 3 3 
Nombre de 

treballadors/tours 32 18 23 40 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

45% dels treballadors de l’empresa Conforsa viuen en altres municipis, sobretot a la 
vall del Freser (Campdevànol, Ribes-de-Freser…). 

 
Durant el cap de setmana disminueix la mobilitat obligada per desplaçaments diaris 

residència- treball i s’incrementa la mobilitat per desplaçamanets externes i interns 
relacionats amb l’oci i el turisme, produint-se un augment de la conflictivitat de la mobilitat 
urnbana en els principals vials interns.  
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MOBILITAT ESCOLAR 
Sent cap de comarca i vila més poblada, Ripoll té 9 establiments escolars, de capacitat i 

orientació escolars diferents. 

Els establiments i efectius escolars de Ripoll (2004). 

Establiments Infantil  Primari Secundari Deficients mentals Total 

   0-5anys  6-12anys  12-18anys     

Verge de Núria 54    54 
Avet 54    54 

Daina 62    62 
Escola 

Salesiana 47 193   240 
Ntra Sra del 

Carme 71 132 357  560 
Tomàs Raguer 49 100   149 
Joan Maragall 43 126   169 

Abat Oliba   554  554 
Surinyach    21 21 

Total 380 551 911 21 1863 
Font : Ajuntament de Ripoll 

Ripoll té 3 escoles exclusivament infantils (Núria, Avet i Daina). Els establiments 
Escola Salesiana, Raguer i Maragall tenen també classes de primària. En l’escola privada 
Nostra Senyora del Carme coexisteixen classes infantils, primàries i de secondàries. 
L’establiment Abat Oliba rep unicament alumnes de secundària (554 en 2003/2004). 

1863 alumnes estudien a Ripoll, dels quals 1285 viuen a Ripoll (69%), 578 viuen en 
altres municipis (31%). Cal destacar que 19% del jovent de la ville van a a altres municipis. 

La següent taula mostra el nivell de mobilitat residència-lloc d’estudi a Ripoll. 

Estimació de la mobilitat domicili-lloc d'estudis en el municipi de Ripoll en 2004. 

Domicili-Lloc d'estudi 
Nombre 

d'alumnes Mitjans de transport 
    Col.lectius en % vehicles particulars en % mitjans lleugers en % 

Ripoll-Ripoll 1285 32 2,5% 161 12,5% 1092 85%
Ripoll-exterior 337 236 70% 99 29,5% 2 0,5%
Exterior-Ripoll 578 393 68% 179 31% 6 1%

Realització : Gil PLANAS 2004. 

Localització dels establiments escolars a Ripoll. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 

La major part dels alumnes escolaritzats a Ripoll són veïns de Ripoll (69%). Cal 
destacar que 85% dels alumnes van a estudiar a peu o amb bici. Només 12.5% d’entre ells 
utilitzen un vehicle particular (portats pels pares) i 2.5% els transports col.lectius.  

Pels 578 alumnes que no viuen a Ripoll, la gran majoria utilitza els transports escolars. 
Es posa llavors el problema de les parades d’autobusos, sovint no protegides. Congestions de 



 52

les vies i perill pels alumnes existeixen sobretot pels establiments Ntra Sra del Carme (cruïlla 
Carretera de Ribes/carrer Berenguer el vell) i l’Escola Salesiana (carretera de Ribes), situats 
molt a prop del casc antic, a prop de les vies de circumval.lació.  

Per l’Escola Salesiana, no existeix cap parada d’autobusos en un vial congestionat a les 
hores punta. 

L’establiment Ntra Sra del Carme coneix una successió de dificultats : situat en una 
cruïlla, al final d’un carrer sense voreres adequades, amb un aparcament molt complicat pels 
pares i teatre de maniobres d’autobusos imprescindibles. 

Altres establiments coneixen altres problemes respecte a les seves localitzacions. Per 
exemple, l’escola maternal Daina en un revolt de la carretera de Sant Joan de les Abadesses 
on els vehicles corren, sense espai d’aparcament o ordenacions tranquil.litzadores per la 
sortida de classes. 

Pel que fa a l’Institut Abat Oliba, l’únic problema és degut a l’aparcament dels pares 
d’alumnes i dels clients del supermercat sobre les parades d’autobusos. Passa lo mateix per 
l’establiment J.Maragall (carretera de Barcelona). 

 
Cal destacar que els horaris d’entrada i de sortida de classes coïncideixen (i 

participen) amb les hores punta de la vila comtal (8h, 9h, 12h, 14h, 17h). 
A més, 31% dels alumnes provinent dels pobles exteriors aprofiten el vehicle dels pares 

que treballen a Ripoll per tornar a casa. 
 

La intensitat mitjana de trànsit (IMD), indica la quantita de vehicles que 
diàriament transiten per un vial determinat. Segons les dades disponibles, la principal 
estructura viària del municipi és la carretera de Campdevànol a Ripoll que supera els 8000 
vehicles/dia. Els esquemes següents consten de l’intensitat de circulació del 2002 i de la 
previsió pel 2007 on la carretera  citada superaria els 11000 vehicles/dia. 

De les dades actualment disponibles que s’han resumit en els capítols anteriors cal 
destacar-ne les següents conclusions : 
1.  El sistema urbà es relaciona, amb la resta de comarca i amb les comarques veïnes, 
bàsicament  en les tres direccions de les valls però amb diferent intensitat. Prenent les 
intensitats de trànsit com a mesura  d’aquestes relacions, les direccions de relació més 
importants són les del Sud (Vic / Osona); nordest (Sant Joan / Garrotxa / Vall de Camprodon); 
i nordoest (Ribes de Freser / Cerdanya) . En els límits comarcals les intensitats es redueixen 
sensiblement; especialment amb la Cerdanya, on la intensitat és només de 2.840 vehicles/dia 
de mitjana. 
 
2.  La major part del trànsit que circula per les carreteres d’accés a Ripoll és un trànsit 
d’agitació, propi del sistema urbà: les intensitats màximes s’assoleixen a la variant oest de 
Ripoll, que de fet uneix dues parts importants del sistema  urbà. 
 
3. Una part important del trànsit de pas en el sentit est-oest  continua travessant per 
l’interior del nucli històric de Ripoll, (plaça de l’Ajuntament, en sentit oest; i plaça Gran, 
sentit Est) atès que el pas per la variant oest comporta una marrada en quilometratge, i  
no estalvia el pas per zona urbana (carrer Progrés) 
 
4. És a la variant oest de Ripoll de l’ N-152 on per la seva condició de carretera i  també de 
via interna del sistema urbà,  s’assoleixen les intensitat més elevades: 16.500 vehicles 
d’intensitat mitjana diària de circulació. Aquesta intensitat de trànsit  supera ja ara, i 
superarà en el futur els  límits de capacitat d’una via de les seves característiques. (Els trams 
al sud de Ripoll de la C-17 es converteixen en quatre carrils per a unes intensitats de l’ordre 
de la meitat) 
 
5. El trànsit transcomarcal entre les comarques situades al sud i a l’est del Ripollès, per un 
costat i la Cerdanya per l’altra, que travessa el sistema urbà de Ripoll-Campdevànol, 
utilitzant  el tram urbà  de la N-152 o la variant oest, és de l’ordre dels 2.100 vehicles/dia, de 
mitjana. 
 
6. La realització del túnel de Toses, segons els estudis de trànsit incorporat a l’estudi 
informatiu de la carretera, suposarà duplicar el nombre de vehicles de pas que travessen el 
sistema urbà utilitzant el tram urbà de l’ N-.152 o la variant oest, passant a ser de 4.200 v/d 
de mitjana  a l’any 2.007 (suposat any d’entrada en funcionament). És a dir, la intensitat de 
circulació  per aquest tram de la variant passarà a ser de més de 20.000 vehicles/dia de 
mitjana. 
 
7. Dels recorreguts intercomarcals i transcomarcals  que travessen el sistema urbà, el que 
pren més importància és  el sud-nordest,  superant en quasi un 50% la intensitat de vehicles 
que travessen el sistema urbà  en la direcció sud-nordoest;  l’elevada intensitat de circulació 
pel tram urbà de l’N-152 i la variant oest  es degut en la seva major proporció al trànsit 
d’agitació intern del propi sistema urbà. 
 
8. El carrer Progrés desenvolupa pel costat est de Ripoll, la funció que pel costat oest 
desenvolupa la variant oest i l’N-152, és a dir, la de suportar el trànsit de pas, amb 
l’agreujant que és una via amb unes característiques absolutament urbanes. (amplada 
limitada, interseccions continuades, accessos als immobles d’habitatges, i a les activitats 
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econòmiques, etc.) i  per tant resulta totalment inapropiada per a desenvolupar aquella 
funció. La intensitat de trànsit que suporta, a Castelladral és superior a 10.000 v/d. dels quals 
aproximadament el 8 %, en dia feiner, són camions.  
 
9. El carrer Progrés i els seus accessos no tenen  més possibilitat de millorar la seva capacitat, 
en estar consolidats per les edificacions;  la resta de vies de l’eixample no tenen ni la 
continuïtat ni la dimensió suficient per a establir un sistema de sentits únics de circulació. En 
qualsevol cas l’alt percentatge de camions de que es compon el transit de pas fa imperatiu la 
utilització de vies alternatives. 
 
10. L’adopció de l’esquema viari  previst al PG’84, amb el traçat que es proposa per a la 
variant nord en seu estudi informatiu,  és a dir, com a via interna del sistema i amb 
intersecció amb l’N-152 a l’altura de la font del Sant,  si bé comporta la captació de la major 
part del  trànsit de pas Sud-nordest que actualment travessa la ciutat pel carrer Progrés, 
provoca un increment de la mateixa magnitud  sobre la variant oest que fa pujar la seva 
intensitat de circulació per sobre dels 21.000 v/d. el 2007, molt per sobre del seu límit de 
saturació. 
 
11. La disfunció que s’ha iniciat sobre la variant de l’N-152, entre capacitat i trànsit suportat, 
i la seva pèrdua progressiva de nivell de servei s’agreujaran amb l’entrada en funcionament 
de la nova carretera de la collada de Toses, i el desdoblament de la C-17, amb l’increment 
del tràfic  de  mitja i llarga distància.   
 
En principi, les actuacions per a resoldre aquesta situació poden anar dirigides:  
a) cap a la millora de la mateixa via tot adaptant-la als majors requeriments de capacitat i 
nivell de servei.    
b) a no incrementar, (a disminuir en termes relatius) el tràfic, preveient la seva desviació per 
vies alternatives. 

La possibilitat a)  d’adaptar la via als majors requeriments del tràfic, i proporcionar a 
la via un  millor nivell de servei,  significa adoptar com a mínim els mateixos criteris 
adoptats, quant a característiques de traçat,  en els trams anteriors de la mateixa via, on les 
intensitats són àdhuc menors (desdoblament de la calçada i disseny de la via per a una 
velocitat específica de 80 Km/h.)    

Aquesta opció  comportaria: la conversió del tram de la C-17 entre Can Villaura i la  
rotonda de Cal Déu, que discorre en bona part de la seva longitud entre sòl urbà, com una 
autovia urbana. En el tram següent, fins a la font del Sant, l’adaptació de la via comportaria 
el seu eixamplament amb una nova calçada, i la suavització almenys de dos revolts (de radi 
200 m.) per a adaptar-los al radi mínim;  aquestes actuacions signifiquen accentuar els 
desmunts o bé la construcció d’un túnel doble. 

En tot cas aquesta opció és de difícil encaix  pels greus impactes que causaria sobre 
l’hàbitat urbà, però també per les dificultat d’allotjament de les rectificacions de la traça 
dins el mateix corredor, i pels no menors impactes i  dificultats que comporta la seva 
continuació en la resta del tram de l’N-152 fins al final del sistema urbà; tampoc resol 
satisfactòriament la desitjable segregació del trànsit de pas respecte del local, de caràcter 
urbà. 

La possibilitat b)  és a dir:  no incrementar, o disminuir en termes relatius, el trànsit 
en la variant i dels trams urbans de l’N-152, passa necessàriament per l’obertura d’un nou 
corredor per tal de que pugui captar una part del trànsit que actualment circula per l’N-152 i 
del nou trànsit  que es generarà a causa de les millores previstes a les carreteres que 
travessen la comarca. 
 
12. En el marc de la necessitat de preveure un nou corredor nord-sud, i un altre est-oest,  
s’obren  diverses alternatives de l’esquema viari territorial, que són explicitades en els 

capítols següents, i que responen a la combinació de les posicions dels eixos per cadascun 
dels dos corredors respecte del sistema urbà: 
Corredor nord-sud:  per l’est o per l’oest del sistema urbà. 
Corredor est-oest:  Pel sud de St. Roc, o pel nord (coll de Baubs) 
13. L’elevat component del trànsit urbà en relació a les intensitats totals de trànsit  que es 
registren a les carreteres  i carrers del sistema urbà de Ripoll – Campdevànol posa de relleu 
que el simple desviament  del trànsit de pas, a través d’una nova xarxa viària territorial 
perifèrica, si bé eliminarà el pas de vehicles pesants i absorbirà la totalitat de l’increment del 
trànsit de pas que comportarà la millora de la C-17 i del túnel de Toses, no resoldrà 
completament  els problemes de circulació  interns, atès que la nova xarxa difícilment podrà 
captar els trajectes urbans més freqüentats. En conseqüència, es fa necessari completar la 
xarxa viària urbana amb aquells elements que resolguin les situacions més problemàtiques. 
 
1.2.7. Transport públic supramunicipal : Consideracions sobre la xarxa 

ferroviària. 
 
L’aprovació del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, (PITC) posiciona 

Ripoll en un escenari nou pel que fa a les comunicacions viàries i ferroviàries  absolutament 
diferent al que es trobava fa més de vint anys:  

Pel que fa a les comunicacions ferroviàries,  la previsió del PITC de duplicació de la via 
de tren des de Barcelona fins a Ripoll, i les millores de traçat fins a Puigcerdà, obren la porta 
a una resolució més efectiva de la integració de la infraestructura viària amb  l’estructura 
urbana.  

Atenent als criteris aprovats, el pla preveu la reserva dels terrenys necessaris per a la 
millora de la traça de la línia de ferrocarril de Barcelona Puigcerdà. La millora, en el cas de 
la traça més propera al nucli urbà, consisteix  a construir una variant ferroviària que tindria el 
seu origen a la zona del Roig, i acabaria al final de la plana de Garona.  

La variant, després de travessar el Ter i la C-17, poc després del seu inici, a l’alçada 
del (PA 2.08)  El Roig,  continua  pel costat dret de les valls del Ter i del Freser;  travessa 
amb viaducte la riera i la carretera de Les Llosses i discorre amb túnel sota la muntanya del 
Catllar, fins a la plana d’Ordina. Un cop  arribada la línia  sobre aquesta plana, es situa  al 
seu límit sud, on la planimetria i l’amplitud permet la implantació de l’estació.  

Tenint el compte la manca de programació temporal de les actuacions previstes al 
PITC, que es podrien situar a l’etapa final del termini de vigència d’aquest POUM.  no es 
preveuen altres actuacions que puguin venir derivades de la construcció de la variant i de 
l’estació nova.    

 
1. El ferrocarril de Barcelona-Ripoll-Puigcerdà, és l’únic eix ferroviari transpirinenc en 
funcionament que no discorre per un dels dos corredors que la carena muntanyosa facilita a 
cada cap abans de trobar la costa atlàntica o mediterrània.   
 Malgrat la longitud del trajecte entre els dos punts més importants que uneix aquest 
ferrocarril  internacional, Barcelona i Tolosa de Llenguadoc, les característiques del traçat 
existent no permet velocitats de recorregut superiors a 50 o 60 Km/hora en la major part del 
tram central del recorregut, és a dir, el que correspon a les comarques de muntanya. 
 Les baixes velocitats de recorregut que el traçat de la via del tren obliga, 
independentment de les condicions de millor o pitjor estat de conservació, i en un corredor 
servit també per carretera, no permeten fer del tren un mitjà de transport competitiu amb 
l’automòbil, en temps de recorregut.      
 
2. Per altra banda, dins el sòl urbà de Ripoll, la via del tren discorre al mateix nivell que la 
xarxa viària, i es produeixen,  per tant, interseccions en diferents punts del centre urbà; la 
intersecció que més  interfereix en la circulació i en els desplaçaments quotidians dels 
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habitants de Ripoll és el que es produeix amb el passeig Ragull. Aquest pas a nivell  suposa 
una barrera entre el barri de la carretera de Barcelona i el nucli històric. 
 Al barri de l’Estació, les  instal·lacions del tren ocupen una gran esplanada entre el 
propi barri i el riu, i contribueixen a accentuar la fractura urbana entre aquest barri i el de la 
carretera de Barcelona.  
Fora del sòl urbà, a la plana d’Ordina, el traçat de la via del tren transcorre pel bell mig de la 
plana dividint-la en dues parts.   
 La modificació del Pla General de 1.994 de la zona de l’Estació va preveure la 
disminució dels terrenys adscrits al sistema ferroviari, amb la destinació de la part disminuïda 
a la construcció d’habitatges, a equipaments privats, i a espais lliures i equipaments públics. 
 
2. Tot increment substancial del servei que pot oferir el tren de Barcelona-Puigcerdà-Tolosa i 
per tant de la seva utilització, passa necessàriament per a millorar el traçat de manera que 
permeti incrementar la velocitat i disminuir els temps de recorregut fins a fer-los competitius 
amb els dels   mitjans  de transport  per carretera.  

Les obres programades sobre la carretera que discorre pel mateix corredor, la C-17 
fins a transformar-la en una carretera de quatre carrils, comportarà un millora dels temps de 
recorregut, i per tant un augment de la competència de l’automòbil en front al tren. 
 
3. Les millores a realitzar al traçat ferroviari hauran de comprendre actuacions dirigides a 
satisfer les demandes de transport sobre els diferents tipus de viatges que transcorren per la 
mateixa línia. 

 Els tipus de viatges que suporta o pot suportar l’eix ferroviari Barcelona - Tolosa per 
Puigcerdà, segons les característiques dels punts d’origen i destí són: 

a)Viatges metropolitans o rodalies. S’entén per viatges metropolitans els viatges que 
tenen per origen i destí els punts situats sobre el segment de via més proper a les dues 
metròpolis, Barcelona i Tolosa, és a dir dins un  radi aproximat de 60 quilòmetres; això vol dir 
fins a Vic pel costat de Barcelona i fins a Pamies pel costat de Tolosa.   

b)Viatges regionals. Entenent com a tal aquells que tenen l’origen o el destí, o 
ambdós,  fora dels segments metropolitans   

c)Viatges internacionals. Els que tenen l’origen o el destí en un país diferent. 
 

En els viatges metropolitans o de rodalies es poden assolir millors prestacions i 
incrementar el nombre d’usuaris, dirigint les actuacions a incrementar el nombre i freqüència 
dels combois més que no pas a augmentar la velocitat atès que en aquests viatges la velocitat 
del tren, encara que baixa, resulta força competitiva amb la de l’automòbil per les baixes 
velocitats que aquests registren en els recorreguts d’aproximació o sortida dels centres 
metropolitans; i per tant, les  millores en les instal·lacions fixes pot anar dirigida a augmentar 
la capacitat, establint doble via, i aprofitar aquestes actuacions per a millorar el traçat si és 
el cas, per a augmentar la velocitat.  

Per a augmentar sensiblement  la capacitat d’atracció de nous usuaris en  els  viatges 
de caràcter regional, i especialment en els internacionals, és imprescindible que les 
actuacions vagin dirigides a augmentar la velocitat de recorregut.    

La captació dels usuaris de trajectes internacionals respecte de l’altre corredor 
ferroviari i viari, Tolosa - Narbona - Port-bou (La Jonquera) - Barcelona és possible sense 
haver d’assolir velocitats de recorregut tan elevades com les que es plantegen en aquell 
corredor, pel fet que el recorregut és molt més curt per Puigcerdà que no pas per la 
Jonquera. 
 
4.  L’augment de velocitat de recorregut en aquesta línia, depèn de la millora de les 
característiques geomètriques de traçat de la via en planta i en alçat. No obstant, la 
diferència entre les característiques geomètriques de la via actual i les exigibles per a unes 
condicions de velocitat i seguretat actuals, són tan importants, que la millora comporta la 

refecció d’un nombre important de quilòmetres; com és  el cas del tram que discorre per 
Ripoll, en el qual  la impossibilitat de millora del traçat a través del nucli urbà comporta la 
construcció d’una variant ferroviària que eviti ensems les interseccions amb la xarxa urbana.  
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1.3. MOBILITAT INTERNA AL MUNICIPI : RIPOLL O EL PREDOMINI DEL COTXE 
 
1.3.1. Xarxa bàsica viària i funcionament 
 
XARXA VIÀRIA URBANA BÀSICA SEGONS EL PLANEJAMENT GENERAL DE 1984. 
PREVISIONS I ESTAT D’EXECUCIÓ. 
 

El Pla General del 84  dibuixa  un esquema del viari urbà configurat  fonamentalment  
per la xarxa viària urbana ja existent en el moment de la redacció del pla, i per una sèrie de 
nous elements: 

Com nous elements que complementaven la vialitat existent, el pla general ’84 
preveia: 
- Els nous ponts 

A la memòria del pla general es senyala com una de les determinacions la de: 
Connectar els dos costats del riu Ter, mitjançant un pont a l’indret de Castelladral que 
permetrà enllaçar directament la carretera de Barcelona amb el sector de l’estació, 
potenciant la circulació pel carrer Progrés. Per a obviar el pas a nivell de la N-152 amb la via 
del FC. de Puigcerdà. També, amb la mateixa finalitat, es proposa donar continuïtat al 
passeig de Sant Joan i possibilitar la connexió amb la carretera de Sant Joan de les 
Abadesses, a través de la construcció d’un nou pont sobre el Ter, aigües amunt del pont 
d’Olot, en el sector de Can Estamariu. 

 
Una altra peça de la xarxa urbana prevista pel pla que es revisa és un nou pont sobre 

el Ter a l’alçada del carrer Concepció Ducloux per tal d’unir els eixamples de cada riba, el de 
l’estació i el de la carretera de Barcelona. 
 
- Les noves variants del PG’84 com elements de l’estructura viària urbana. 

En realitat, les variants de les carreteres N-152, C-150 (actual N-260), i la carretera de 
Sant Joan de les Abadesses (actual C-26),  estan concebudes, al pla general ’84,  més com a 
vies urbanes que no pas com a veritables variants de carreteres: són vies que recullen la 
vialitat transversal del sòl urbà en els trams ja consolidats o parcialment consolidats, i que 
serveixen de suport i accés als nous  creixements urbans en sòl urbanitzable. Per tant són vies 
que en certa manera integren també la xarxa viària urbana, tal com s’han descrit al punt 
1.2.1.2. 

Com elements nous de la xarxa urbana, altres que les variants de carreteres, el pla 
preveia la continuació del carrer Compte Guifré fins a la Font del Sant, obrint una nova 
possibilitat de sortida del barri de Sant Pere per l’oest, i possibilitant el desplaçament d’una 
part de la circulació que actualment passa per la plaça de l’Ajuntament.  
 
ESTAT ACTUAL D’EXECUCIÓ DE LA XARXA VIÀRIA URBANA BÀSICA 

En el transcurs de la vigència del PG’84  únicament han estat executats dos dels 
elements abans esmentats de la xarxa viària urbana: la previsió de connexió de la carretera 
de Barcelona amb el  carrer Progrés, a l’alçada de Castelladral, (integrant en certa manera 
de la variant de la C-150 en el pla general); i l’obertura del Passeig de Sant Joan, i la seva 
continuació cap a la ronda del Mas d’en Bosch; objecte aquesta, d’una modificació posterior 
del pla. 

Els dos nous ponts sobre el Ter, un a l’alçada del carrer Concepció Ducloux,  i l’altre a 
la zona de la colònia Estamariu no han estat executats. La previsió del primer fou suprimida  
per la modificació puntual del pla general de la zona de l’estació de l’any 1996. 
 
LES PREVISIONS EN EL DOCUMENT DE CRITERIS DEL 2000 
 Els criteris que consten en aquell document relatius al sistema viari urbà són els 
següents: 

Pel què respecta a les vies urbanes, cal racionalitzar tota la xarxa viària per 
descongestionar el nucli, creant aparcaments, accessos a tots els barris existents i els de  
possible creixement, amb la peatonalització i racionalització del centre històric. 
Amb l’anàlisi de les necessitats existents, cal crear un nou accés més fàcil al Pla de St. Pere, 
que podria realitzar-se a partir de la creació de la variant Nord, o bé  per sota el Cementiri, 
que tindria el seu inici a l’extrem sud d’Estamariu. Aquest accés, permetria portar a terme 
el creixement residencial planificat sobre Sant Pere i la font del Sant, (...).  

Les altres actuacions de millora del sistema viari, estan enfocades cap a la creació 
d’aparcaments, com són: zona de Can Guetes, pati dels Salesians, als terrenys de la Rectoria, 
a la zona de l’ambulatori, etc.. La peatonalització dels carrers del centre i la creació de 
passeigs i passeres per travessar els rius en diversos punts, per fer més agradable i àgil el 
moviment a l’ interior de la població, també són propostes generals  d’aquest planejament. 

 
FUNCIONAMENT I CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA URBANA ACTUAL 

La xarxa viària urbana que actualment assumeix realment les funcions de xarxa viària 
urbana bàsica, és a dir aquella que suporta la major proporció de trànsit de naturalesa 
urbana, està constituïda pels següents trams o vies: 
 
ELS  TRAMS URBANS DE LES CARRETERES 

Els trams més propers al centre urbà d’aquelles vies que en altre temps tenien el 
caràcter de carreteres obertes, i que com a tal foren construïdes inicialment, però que en 
l’actualitat desenvolupen una funció urbana insubstituïble són la carretera de Barcelona,la 
carretera de Ribes, la carretera de Sant Joan, la carretera de Vallfogona, la ronda del Mas 
d’en Bosch. 

La seva funció és la de facilitar l’accés a la vila, però  actualment realitzen també les 
funcions  de suport dels eixamples i creixements urbans, i per tant canalitzen la major part 
dels desplaçaments de naturalesa urbana, sigui amb automòbil, a peu  o amb bicicleta. 
 El carrer Progrés, a l’inrevés de les carreteres relacionades, ha passat de ser carrer a ser  
carretera, pel paper que juga tan  com a via d’accés, com a via per al trànsit de pas.  
 
EL VIARI HISTÒRIC 

Les altres vies que encara avui actuen com a elements de la xarxa viària bàsica 
suportant tot tipus de tràfic, són les que formen els dos circuits anul·lars tangents, que 
discorren en la seva major longitud per l’ interior de l’antic clos medieval emmurallat. 
L’anella gran està  configurat pels carrers i places següents: Plaça de l’Ajuntament , C. 
Berenguer el Vell; Ctra. de Ribes; C. del Prat; plaça Gran; C. Macià Bonaplata; C. Progrés; 
Pont d’Olot; C. Bisbe Morgades 

L’anella petita, inscrita  en l’anterior està forma exclusivament per carrers i places 
del  nucli històric: Plaça de l’Ajuntament , C. Berenguer el Vell; Ctra. de Ribes; C. del Prat; 
plaça Gran; C. Verdaguer; C. Bisbe Morgades;  és a dir el carrer Verdaguer actua com a 
drecera de l’anella gran  

Aquestes anelles articulen totes les vies d’accés a la vila - les antigues carreteres - i el 
seu funcionament és com el d’una gran rotonda, amb sentit de circulació anti-horari, de 
manera que els carrers que les conformen  són les úniques vies que garanteixen  en molts 
cassos la continuïtat entre aquelles vies d’accés.  
 La problemàtica que presenta aquest esquema és que la major part de les vies de 
l’anella gran central són carrers de la trama històrica de la vila, que no tenen la dimensió 
suficient per a compatibilitzar  una circulació rodada intensa, amb una utilització peatonal 
pròpia de la zona central. 
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1.3.2. Parc mòbil i pla de circulació vigent 
 
PARC MOBIL 

L’augment de la mobilitat és un fet molt lligat a l’augment del pes del vehicle 
particular que representa 85% dels desplaçaments en el municipi de Ripoll. Aquest mitjà de 
transport dominant provoca múltiples molèsties  : contaminació de l’aire, contaminació 
sonora, occupació de l’espai públic, inseguretat viària… 

L’índex de motorització de la vila de Ripoll era, al 2002, de 673 vehicles per 1000 
habitants, mentre que el de l’àmbit català era de 629 al 2003. Aquest índex no és força 
elevat respecte a viles de tamany i de característiques geogràfiques semblants i respecte al 
nivell més elevat a la comarca del Ripollès.  

La taxa de motorització continuarà en augment. Les característiques demogràfiques 
denoten un creixement de població, avui dia encara molt subjecte a l’ús del vehicle privat. 
Els nous habitatges destinats a la població resident ja comptaran amb pàrquings privats i els 
nous sectors residencials disposaran de nous vials molt més amples on l’estacionament a la 
via pública es podrà realitzar de forma més còmoda.  

Cal destacar que Ripoll concentra 38% dels vehicles de la comarca del Ripollès. La part 
dels vehicules particulars de Ripoll supera els 40% del conjunt del Ripollès. 

 
Parcs de vehicles de Ripoll i del Ripollès en 2002. 

  Vehicles particulars Motos Furgonetes i camions  Bus Altres Total 
Veh x 

1000hab, 

Ripoll 5139 563 1254 21 149 7126 673 
Ripollès 12381 1775 4075 31 585 18847 717 

Font : Elaboració pròpia des de les dades de la Direcció General de Trànsit de la Generalitat. 
 

Part del parc de vehicles de Ripoll en el del Ripollès en % en 2002. 

  
Vehicles 

 particulars Motos 
Furgonetes 
 i camions  Bus Altres Total 

Ripoll 41,50% 31,70% 30,80% 67,70% 25,50% 37,80% 

Ripollès 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Font : Elaboració pròpia des de les dades de la Direcció General de Trànsit de la Generalitat. 

 
REPARTICIÓ MODAL 
 La repartició modal (excepte mobilitat a peu) està constituïda per cotxes partiulars 
(84.7%), camions>16t (1%), camions<16t (2.62%), vehicles d’empresa (7.55%), motos (2.11%), 
autobusos (0.75%) i bicis (1.25%). 
A la variant Vic-Campdevànol (N-152) : cotxes partiulars (80.4%), camions>16t (8.4%), 
camions<16t (2.3%), vehicles d’empresa (7.9%), motos (0.5%), autobusos (0.5%) i bicis (0%). 

El cotxe particular és el mitjà més utilitzat a Ripoll (85% del trànsit. El nombre de 
camions està limitat però aquest trànsit de pas i lligat als polígons industrials travessa barris 
residencials (barri de l’estació, carrer del Dr Raguer...).  

La falta d’equipaments per bicis i la topografia de la vila fan que la mobilitat a peu 
supera els altres mitjans de mobilitat no motoritzada.  

A nivell de transport col.lectius, el nombre de vehicle en la repartició modal no és 
elevat però el nombre de persones transportades queda impo rtant(autobus interurbà Ripoll-
hospital de Campdevànol, transports públics de Catalunya, transports escolars). 
 

1.3.3. Xarxa viària interurbana I bàsica I funcionament 
 
LA XARXA VIÀRIA URBANA ACTUAL ES CARACTERITZA PER: 

Absència d’una jerarquia indiscutible entre els diferents eixos viaris de la ciutat, el 
que fa difícil la lectura de la malla viària urbana. 

Barreja de funcions i de rol de cadascun d’ells (trànsit, via de servei local, etc.) 
El fet que una gran part del tràfic est-oest intern de la ciutat passi pel centre històric, 

tot pertorbant així el funcionament i la qualitat de vida. 
 
FRACTURA URBANA ENTRE ELS NOUS EIXAMPLES. 

Els sòls urbans i urbanitzables dins el terme municipal de Ripoll estan decisivament 
marcats per la topografia del territori, s’estén per les cotes baixes de les valls del Ter i del 
Freser. La vila i els seus eixamples han anat ocupant les planes situades a les seves ribes  al 
voltant de la confluència dels dos rius.  

Els rius divideixen clarament la ciutat en  tres parts de manera semblant a com tres 
radis d’un cercle el divideixen en tres sectors circulars.  El sector situat al nord, limitat a 
l’oest pel Freser i a l’est pel Ter, es correspon amb la part que originàriament va ocupar la 
vila, i els primers creixements de la vila: el raval de St. Pere i l’eixample de la carretera de 
Ribes; el sector situat a l’est, o barri de l’Estació, eixample teixit a partir de del carrer 
Progrés; i el sector situat a l’oest, ocupat per l’eixample de la carretera de Barcelona les 
terrasses fluvials, i ocupat parcialment per zones d’habitatges unifamiliars quan el pendent 
del terreny no admet aquest tipus de creixement urbà. 

Els assentaments han anat ocupant les planes entre els rius i el peu de les muntanyes, 
de manera que la comunicació al llarg de les ribes només es garanteix per les vies de 
comunicació que ja existien  quan va començar la seva ocupació per les edificacions i les 
activitats: aquestes vies tenen una orientació clarament radial des del centre històric, de 
manera que si bé els dos sectors urbans del sud s’han relacionat relativament bé amb el nucli 
urbà originari situat al sector nord, amb ponts sobre els rius, encara no existeixen lligams 
urbans proporcionats directes suficients entre els tres sectors, i en especial entre els dos 
sectors de creixement més nous, és a dir, entre els eixamples urbans del barri de l’Estació i el 
de la carretera de Barcelona. La construcció recent de passarel·les de caràcter exclusivament 
peatonal no és suficient per a resoldre aquesta fractura urbana existent.   

La supressió de la previsió del nou pont sobre el Ter a l’altura del carrer C. Ducloux, 
sense haver-ne previst un altre que el substitueixi, agreuja aquesta situació d’incomunicació 
entre els dos eixamples. 

De les tres peces urbanes o barris en que està dividit el territori destinat 
principalment a usos  residencials, el del centre històric, presenta una estructura viària que 
es diferència  clarament de dels dos barris restants, com per altra part resulta quasi per 
definició: mentre que el barri de l’estació i el de la Ctra. de Barcelona són els carrers o 
carreteres - amb tot el que implica de facilitat de mobilitat i accessibilitat rodada - els 
elements que constitueixen els eixos sobre els quals s’estructuren els mateixos barris, en el 
centre històric per contra, l’accessibilitat rodada a la seva estructura urbana s’ha de verificar 
forçosament perimetralment, atesa les dimensions i característiques  dels seus carrers i dels 
espais públics.  
 
DIFICULTATS D’EXECUCIÓ DE DETERMINATS ELEMENTS DEL PLA GENERAL. 

La variant nord prevista en el planejament general de Ripoll, tal i com està dibuixada, 
presenta dificultats d’execució i d’integració amb l’entorn que travessa, especialment pel 
que fa al tram comprès entre la colònia Estamariu i el pla de Sant Pere, a la zona del 
cementiri.  Les dificultats deriven de la combinació del pendent acusat del terreny, que 
obliga a excavacions de consideració, amb l’existència d’edificacions, instal·lacions i 
equipaments  molt propers a la traça, circumstàncies  que introdueixen un factor de risc 
d’afectació  durant l’execució, segons la naturalesa i característiques del sub-sòl. 
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Pel tipus d’activitats que suporten i per la intensitat del trànsit que hi circula hi ha 
determinades vies que actualment  han assolit o ultrapassat els nivells màxims desitjables, 
com és el cas del carrer Progrés,  que suporta intensitats superiors als deu mil vehicles diaris, 
tot i la seva estretor.  
 
COMPOSICIÓ DE LA XARXA VIÀRIA 
Els eixos estatals i regionals interurbana i bàsica 

N-152 (variant). Cap a la comarca d’Osona (Vic) i a l’àrea metropolitana de Barcelona al sud  
Cap a les regions pirinenques al nord.  
N-260 : l’eix pirinenc. comarca de la Garrotxa- Ripollès 
C-26. Comarca de la Garrotxa/ Ripollès (per túnels) 
C-149. Ripollès- comarca del Berguedà i vall d’accés al túnel del Cadí.  

 

Els grans eixos municipals 
La carretera de Barcelona.  
- Entrada sud al si del barri més poblat de Ripoll. 
- Infraestructures esportives, centres escolars més importants (Abat Oliba, J.Maragall).  
- Circulació important a les hores punta, velocitat excessiva a les hores de poc trànsit. 
 
La carretera de Ribes.  
- Entrada nord.  
El carrer del doctor Raguer.  
- Lligam C-26- N-152 pel centre- urbà.  
- Circulació important i amb velocitat excessiva. 
 
Carretera mas d’en Bosch.  
- Antiga via del ferrocarril Ripoll- Sant Joan 
- Mena de variant est 
 
La circumval.lació del casc-antic.  
- Carrers Berenguer el vell, bisbe Morgades, del prat, nou, Macià Bonaplata, plaça Gran i part 
sud de la carretera de Ribes.  
- Vies estretes al contacte del casc antic. 
- Només les vies dels carrers del Bisbe Morgades, i Macià Bonaplata es composen de dos 
carrils. 
 
FUNCIONAMENT DE LA XARXA VIÀRIA 
 Tècnica del comptage de vehicles als punts i cruîlles estratègics del municipi 
(primavera 2004).  
 

Els principals eixos municipals de Ripoll. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 
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Localització i natura dels semàfors de la vila de Ripoll. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

Localització dels punts de comptages de vehicles. 

 
Realització : Gil PLANAS, 2004. 

El municipi de Ripoll no té punts de congestió intensa, però el creixement continu del 
trànsit fa que les cruïlles dels vials principals comencen a ser congestionades a les hores- 
punta (8h,9h,12h,13h,17h,18h). 
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Aquestes zones de congestió són :   
 

- Pont d’Olot (punt1). 

Comptages realitzats al pont d'Olot el 17/03/04 de 16H45 a 17H45. 
Punt1 16H45/ 17H45 17/03/04       

Flux  autos motos furgonetes 
Camions 

<16t 
Camions 

>16t bicis bus altres Total 
PG/PA 219 12 9 4 0 3 1 0 248 
PG/FV 40 1 2 1 0 0 0 0 44 

PG/Pont d’O. 44 0 1 1 0 3 0 0 49 
Pont/PA 198 6 9 7 0 6 8 1 235 
Pont/FV 32 0 0 1 0 0 0 0 33 
FV/PA 11 0 0 0 0 0 0 0 11 

FV/Pont d’O. 19 0 1 0 0 0 0 0 20 
Total 563 19 22 14 0 12 9 1 640 

Total en % 87,97 2,97 3,44 2,19 0 1,88 1,41 0,16 100 
PG : Plaça Gran, PA : Plaça ajuntament, FV : Font-Viva, Pont d’O.: Pont d’Olot. 

Realització : Gil PLANAS 2004. 

- Accés a la plaça Gran (punt 4). 
Dades de comptage, punt4, de 07h45 a 08h45. 

Punt4 07H45/ 08H45       

  autos motos furgonetes 
Camions 

<16t 
Camions 

>16t bicis bus Total 
c nou/cta de Barcelona 189 3 20 4 4 1 2 223 
c Nou/plaça Gran 81 2 7 3 0 3 0 96 

Total 270 5 27 7 4 4 2 319 
Total en % 84,64 1,57 8,46 2,19 1,25 1,25 0,63 100 

Realització : Gil PLANAS 2004. 

 
- Pont de l’arquet i carrer de Macià Bonaplata (punt 5). 

Dades de comptage, punt5, el 18/03/04 de 12h30 a 13h30. 
punt5 12H30/ 13H30 18/03/04       

Flux autos motos furgonetes 
Camions 

<16t 
Camions 

>16t bicis bus altres Total 
Cta de Barcelona/PG 103 4 5 1 0 0 0 0 113 
Cta de Barcelona/b.E 51 1 5 6 1 0 1 0 65 

PG/b.E 121 1 11 3 5 1 3 0 145 
PG/Cta de Barcelona 179 7 11 4 3 6 2 0 212 

Total 454 13 32 14 9 7 6 0 535 

Total en % 84,86 2,43 5,98 2,62 1,68 1,31 
1,1
2 0 100 

PG : Plaça Gran, b.E : barri de l’estació. 

Realització : Gil PLANAS 2004. 

Els punts de congestió de la vila de Ripoll. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 
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- Carrer del Dr Raguer i carrer del Bisbe Morgades (punt2). 

 
 

 

- Carrer de Berenguer el vell i carretera de Ribes (punt 3). 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

Dades de comptages, punt3, carretera de Ribes/carrer de Berenguer el vell. 16/03/04 de 7H45 a 8H45. 

Flux autos motos furgonetes camions 
<16t 

camions 
>16t 

bicis bus altres Total 

1- 239 3 34 7 8 3 7 0 301 
2- 187 4 31 11 1 0 1 0 235 
3- 239 3 32 6 2 3 0 0 285 

Total 665 10 97 24 11 6 8 0 821 
Total en % 81 1,22 11,81 2,92 1,34 0,73 0,97 0 100 

 

Localització dels fluxos comptabilitzats en el punt 3, 
carretera de Ribes-carrer de Berenguer el vell. 
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Localització dels fluxos comptabilitzats en els punts 6 i 7, pg de St-Joan i c. progrés. 

 

Dades de comptage, punt7, el 24/03/04 de 12h30 a 13h30. 

Punt7 12H30/13H30 24/03/04       
Flux  autos motos furgonetes camions<16t camions>16t bicis bus altres Total 

5- 334 2 26 12 4 0 0 0 378 
6- 124 2 24 4 2 0 2 0 158 
7- 260 0 30 18 22 0 4 0 334 
8- 76 0 8 0 4 0 0 0 88 
9- 18 2 2 4 0 0 0 0 26 

Total 812 6 90 38 32 0 6 0 984 
Total en % 82,5 0,6 9,1 3,9 3,3 0 0,6 0 100 

Realització : Gil PLANAS 2004. 

Dades de comptage, punt8, el 31/03/04 de 12h30 a 13h30. 

Punt8 12H30/ 13H30 31/03/04       
 Flux autos motos furgonetes camions<16t camions>16t bicis bus altres Total 

1- 200 2 29 15 24 0 3 2 275 
2- 262 2 26 9 19 1 7 0 326 
3- 26 0 1 0 0 0 0 0 27 
4- 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
5- 11 0 0 0 0 0 0 0 11 
6- 10 0 0 0 0 0 0 0 10 
7- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
8- 51 1 9 5 1 0 0 0 67 
9- 60 1 10 3 3 0 0 0 77 

Total 624 6 75 32 47 1 10 2 797 

Total en % 78,29 0,75 9,41 4,02 5,90 0,13 
1,2
5 0 100 

 

Punt6 12H30/13H30 23/03/04       
Flux  autos motos furgonetes camions<16t camions>16t bicis bus altres Total 

1- 543 7 75 27 0 0 0 0 652
2- 195 0 21 3 0 0 0 0 219
3- 78 0 15 3 0 0 0 0 96 
4- 315 0 36 12 21 0 0 0 384

Total 1131 7 147 45 21 0 0 0 1351
Total en 

% 84 0,52 10,88 3,33 1,55 0 0 0 100
Realització : Gil PLANAS 2004. 
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Localització dels fluxos comptabilitzats en el punt 8, c.Girona/c.progrés. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera mas d’en Bosch-pont d’Olot, punt 9. 

Punt9 12H30/ 12H30       

Flux  autos motos furgonettes 
Camions 

<16t 
Camions 

>16t bicis bus Total 
c progrés/pont d'Olot 109 2 8 2 1 2 1 125
c progrés/cta mas d'en Bosch 84 0 9 9 20 0 1 124
cta mas d'en Bosch/pg Sant-Joan 76 1 20 7 22 0 0 126
cta mas d'en Bosch/pont d'Olot 27 1 3 2 1 0 0 34 
Pont d'Olot/pg de Sant-Joan 59 1 5 2 1 0 0 68 
Passatges sobres pintades  15 0 1 0 0 0 0 16 

Total 370 5 46 22 45 2 2 493

Total en % 75,05 1,01 9,33 4,46 9,13 0,41
0,4
1 100

Realització : Gil PLANAS 2004. 

 

Giratori sud el cap de setmana, punt A,(eix Barcelona-la Cerdanya). 

Dades de comptage, puntA, els 17 i 18/06/04 de 16h45 a 17h45. 

PuntA 16H45/ 17H45 
17-

18/06/2004      

 Flux autos motos furgonetes 
Camions 

<16t 
Camions 

>16t bicis bus Total 
C-17/c progrés 232 1 27 16 11 0 2 289
C-17/cta de Barcelona 147 0 24 8 4 0 0 183
C-17/N152 247 3 29 21 17 0 1 318
C-17/Engordans-Caselles 12 0 2 0 0 0 0 14 
C-17/C-17 3 0 0 0 0 0 0 3 
C progrés/cta Barcelona 76 1 9 2 0 0 0 88 
C progrés/N-152 38 0 8 4 2 0 0 52 
C progrés/Engordans-C, 15 1 0 0 0 0 0 16 
C progrés/C-17 89 0 24 4 9 0 0 126
C progrés/c progrés 1 0 1 0 0 0 0 2 
Cta de Barcelona/N-152 28 0 3 0 0 0 0 31 
Cta de Bcn/Engordans-C, 2 0 0 0 0 0 0 2 
Cta de Barcelona/C-17 122 0 16 5 1 0 0 144
Cta de Barcelona/c progrés 74 0 5 1 0 0 1 81 
Cta Barcelona/cta Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 
N-152/Engordans-Caselles 1 0 0 0 0 0 0 1 
N-152/C-17 128 3 16 9 11 0 0 167
N-152/c progrés 92 0 8 2 4 0 0 106
N-152/cta de Barcelona 17 0 2 3 0 0 0 22 
N-152/N-152 0 0 0 0 0 0 0 0 
Engordans-C,/C-17 5 0 0 0 0 0 0 5 
Engordans-C,/c progrés 7 0 2 0 0 0 0 9 
Engordans-C/rte Barcelona 2 0 0 0 0 0 0 2 
Engordans-C,/N-152 3 0 1 0 0 0 0 4 
Engordans-C,/Engordans C, 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1341 9 177 75 59 0 4 1665
Total en % 80,54 0,54 10,63 4,50 3,54 0 0,3 100

Realització : Gil PLANAS 2004. 
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Pel que fa a l’evolució setmanal dels trànsits, l’anàlisi de les dades indica  :  
 Un trànsit equivalent del dilluns al divendres. 
 Una punta el divendres pel vespre (18h). 
 Una disminució del trànsit els dissabtes i els diumenges.. 
 

Pel que fa a l’evolució diària dels trànsits, l’anàlisi de les dades indica  :  
 L’hora punta es situa entre 17h i 18h 

 L’hora punta del matí (8h) i la de les 9, les 13, les 18 i les 19, no són tant 
marcades com la de les 17h. 

 Apareix un escalonament diari del trànsit. 
 

Aquestes dades il.lustren el pes important dels desplaçaments residència- treball i 
residència- establiments escolars, major part del trànsit setmanal. 

La següent anàlisi dóna indicacions complementàries :   
Absència de jerarquia viària. 
Trànsit de pas en la xarxa viària interna important  
Trànsit intern en el casc antic a l’interior de les vies de circumval.lació 
Zona urbana no adaptada a la circulació no motoritzada 
 

Carrer de Berenguer el vell i les seves voreres estretes. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 
1.3.4. Aparcaments 

 
Es un element fonamental del sistema de desplaçaments: ha un impacte segur sobre 

els fluxos automòbils i sobre la qualitat de l’espai públic. 
 
L’oferta d’aparcament en el centre-urbà :  
El casc antic només té poques places d’aparcament autoritzades (places cívica, Gran i 

Sant-Eudald, Pont d’Olot) (58 places, de les quals 54 són de pagament). 
Un aparcament il.lícit s’ha desenvolupat en els carrers del casc (carrer de la font, 

carrer dels pirineus, plaça d’Espanya...).La plaça d'Espanya i el seu estacionament il.lícite 
tolerat. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 

La majoria des les places d’aparcament vinculades a la comunicació del centre- urbà i 
del seu casc antic es situen a la seva perifèria immediata. La voluntat municipal va cap a la 
creació de grans pàrquings perifèrics gratuïts amb accés direca al centre (instal.lació de 
passarel.les) per tal de descongestionnar el centre i tornar-lo als vianants (Pla d’Ordina, Can 
guetes). 

Realització del pàrquing Can Guetes en la riba oest del Ter. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 Cal doncs destacar una vintena de pàrquings de capacitats diferents a prop del centre. 
Per 490 places de stationnement al 2004, 187 són de pagament (38%) i 303 de lliure 
accés(62%). 

 

Pàrquings de pagament : Abat Arnulf, Terradellas, Escorxador 
 

Pàrquings gratuïts : 

Comte Guifré 

Pompeu Fabra  

Pla d’Ordina 

Lluís Companys 

 

Aparcaments de calçada, en línia, de pagament : 

Part baixa de la carretera de Ribes 

Carrer vinyes davant de l’entrada de l’escola Salesiana 

 

Aparcaments de calçada, en línia gratuïtes : 

Carrer del comte Guifré    

Carretera del mas d’en Bosch 

 

Aparcaments de calçada : la part més a prop del centre és de pagament, l’altra és gratuïta. 
 
Carrer de la farga catalana 

Carrer mossén C.Verdaguer (Font-Viva) 

148 places. 

28 places. 

65 places. 

88 places de pagament, 
90 gratuïtes. 
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Passeig de Sant-Joan 

Localització dels punts d’aparcament del centre-urbà i de la carretera de Ribes. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 

L’ocupació dels pàrquings : constatació.2 

Rotació de l’aparcament en el centre-urbà de Ripoll i els seus alentorns. 17/03/04. 

llocs nombres de places 7h30 10h30 12h30 15h30 18h00 20h30 

  totals gratuites De pagament G P G P G P G P G P G P 

plaça cívica 4 4  3  4  3  3  4  3  

plaça gran 25  25  10  22  20  15  24  24

plaça Sant-Eudald 24  24  11  24  24  21  22  24

pont d'Olot 5  5  1  5  4  5  4  5 

pkg A.Arnulf 28  28  12  24  21  19  27  18

pkg Terradellas 26  26  7  17  23  13  26  17

pkg escorxador 17  17  1  10  10  5  17  9 

pkg comte Guifré 9 9  6  9  7  4  8  7  

pkg P.Fabra 20 20  7  20  20  20  20  17  

pkg pla d'Ordina 104 104  32  83  72  55  78  40  

pkg L.Companys 15 15  3  8  13  8  5  7  

cta de Ribes 15  15  6  12  11  9  13  12

c vinyes 13  13  4  7  8  9  9  6 

c comte Guifré 5 5  1  5  4  4  2  4  

cta mas d'en Bosch 60 60  7  23  20  15  18  9  

c de la farga catalana 40 18 22 15 2 18 9 18 12 18 12 18 15 15 8 

c verdaguer (Font-viva) 59 36 23 10 0 36 7 36 20 29 6 36 22 24 23

Pg de Sant-Joan 79 36 43 11 24 33 26 35 26 33 17 31 30 19 25
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 Sobre ocupació diària a les places del centre i de la perifèria immediata 
 Índex de rotació limitat en els pàrquings més freqüentats (lligat a l’activitat laboral i a 
una ocupació residencial). 
 Sobre ocupació del casc antic accentuada per un gran nombre d’estacionaments 
il.lícits (places Gran i Sant-Eudald).Aparcament il.lícit, plaça Sant-Eudald. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

                                                           
2 Les taules i gràfics d’aquesta part resulten de comptages efectuats els dilluns i dimecres durant els 
mesos de març i maig 2004. 
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 Els aparcaments perifèrics de pagament són ocupats en els horaris punta 
d’estacionament però deixats per aparcaments gratuïts quan la demanda d’aparcament es fa 
menys intensa (parking Terradellas…). Tot i això, els tres pàrquings del casc antic queden 
sempre ocupats.  

Estacionament en les places gran i Sant-Eudald (dilluns 15/05/04). 
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Realització : Gil PLANAS 2004. 

Evolució diària de l’aparcament en el centre-urbà « ampliat » de Ripoll (dilluns i dimecres). 
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Realització : Gil PLANAS 2004. 

 
Els pàrquigs esmentats no són desocupats a la nit (cf. xifres 20h30 i 7h30).  
Els horaris d’aparcament màxim es situen en la període 10h30-12h30 i al final de la 

tarda. 
L’horari de baixa ocupació es situa a les 14h00-16h00. 

Evolució diària de l’aparcament en el centre-urbà « ampliat ». 15/03/04. 

  places totals 7h30 10h30 12h30 15h30 18h00 20h30
Plaça Cívica 4 2 4 3 4 4 2 
Plaça Abat Arnulf 28 14 24 23 22 27 19 
Plaça J.Terradellas 26 9 23 24 10 26 14 
Plaça gran 25 12 22 22 21 25 23 
Plaça Sant-Eudald 24 12 24 21 23 24 24 
Passeig de la farga catalana 40 18 25 31 32 36 22 
C d’en Mossén Cinto (Font Viva) 59 6 43 55 35 56 31 
Pont d'Olot 5 2 4 3 1 5 4 
Plaça Pompeu Fabra 20 9 20 20 20 20 11 
C del Comte Guifré 5 2 3 5 3 4 5 
Parking Comte Guifré 9 7 8 9 9 8 7 
C Vinyes 13 5 10 12 9 10 13 
Parking Lluis Companys 15 4 6 7 7 4 7 
Parking de l'escorxador 17 0 9 6 3 13 8 
Passeig de Sant-Joan 79 23 66 57 59 66 46 
Cta Mas d'en Bosch 60 7 27 12 11 10 6 
Parking Pla d'Ordina 104 38 57 71 40 78 44 
C Ribes-Vinyes 15 5 11 13 10 15 10 
Total 548 175 386 394 319 431 296 
Total % 100 31,9 70,4 71,9 58,2 78,6 54 

Evolució diària de l’aparcament en l'immediata perifèria del centre-urbà de Ripoll (dilluns 15 de 
març del 2004). 
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Realització : Gil PLANAS 2004.  

Aparcaments gratuïts :  
entre 70 i 80% de les places són ocupades per usuaris pendulars a baixa taxa de 

rotació.(part gratuïta del carrer Mossén Cinto-Font-Viva-, passeig de la farga catalana, Pla 
d’Ordina…). 

60% aparquen més de dues hores. 
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Certes places o pàrquings no s’emplenen per culpa del seu caràcter de pagament 
(pàrquing de l’escorxador), d’accessos per vianants difícils (pàrquing Lluís Companys), o d’un 
allunyament relatiu (ronda mas d’en Bosch). 

Certes places o pàrquings no s’emplenen mai al 100% (pàrquing del Pla d’Ordina…). 

Emplaçaments d’aparcament buits, ronda Mas d'en Bosch 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

Aparcaments il.lícits en l'entrada del pàrquing del pla d'Ordina... 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

Tots els pàrquings tenen places dedicats als minusvàlids. 
 

 Cal destacar que existeix un aparcament de comerciants molt important ja que 88% 
utilitzen zel cotxe pel trajecte residència- treball. 

L’oferta d’aparcament en el barri de l’estació 

L’oferta d’aparcament en el barri de l’estació és una oferta diversificada.  
El punt central del barri, l’estació, és el loc de més disponibiltat d’aparcament (116 

places).  
També, el carrer de Girona, ofereix 32 places en línia. 
Ca destacar que els carrers del centre del barri entre carrer del progrés i la N-260 té 

unes places de tipus residencials (carrer de l’indústria, carrer fuster…). 
Més a la perifèria de l’estació : 

 la part baixa del carrer del progrés (16 places),  
 El pàrquing del carrer del Ter (19 places) 
 El pàrquing del CAP et les seves 25 places  
 

Tots aquests estacionaments són gratuïts a l’excepció de les 17 places de la part més a 
prop del centre- urbà del carrer progrés. 

Localització i capacitat de les zones d’aparcament en el barri de l’estació a Ripoll. 
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L’ocupació dels aparcaments : constatació. 

Rotació de l’aparcament en el barri de l’estació a Ripoll.29/03/04.3 

Llocs nombre de places 10h00 12h30 15h30 18h00 20h30 
    %   %   %   %   % 
pàrking gare 116 109 94% 114 98% 105 91% 104 90% 76 66%
pàrking de la rue du Ter 19 18 95% 19 100% 13 68% 17 89% 11 58%
C progrés (final), 16 13 81% 13 81% 10 63% 12 75% 10 63%
pàrking CAP 25 22 88% 23 92% 15 60% 19 76% 20 80%
C Girona 32 21 66% 20 63% 21 66% 21 66% 29 91%

Realització : Gil PLANAS 2004. 

 

El pàrquing de l’estació té un índex d’ocupació molt elevat tot el dia (més de 90% de 
les places són ocupades). 

Hora del dinar (14h00-16h00) : 91%. 
Fi del matí : 114 vehicles- 98%.  
 
Aquest pàrquing no és només dedicat a persones exteriores (estacions RENFE i 

d’autobusos, comerços…), però té també una funció residencial (dinar 91%, 66% pel vespre). 
Els aparcaments del carrer Girona poden ser analitzats de la mateixa manera. 

 
Els pàrquings del CAP, del carrer del Ter i de la part baixa del carrer progrés reben no 

només una ocupació residencial sinó també unes ocupacions vinculades a la presència de 
serveis públics i a la proximitat del centre urbà. 

El carrer progrés, part baixa. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 L’influència de l’aparcament dels usuaris del tren és bastant limitada. 
 

                                                           
 
 

L’oferta d’aparcament en el barri de la carretera de Barcelona 
El barri de la carretera de Barcelona és el més poblat de Ripoll. L’aparcament en 

aquest barri s’efectua només en línia. Tot i això, dues de les seves vies principals acollen 264 
places d’estacionament (61% de les places del barri) :  
Carretera de Barcelona : 145 places. 

Estacionament en la carretera de Barcelona. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

Avinguda del Ripollès : 119 places, a la part oest de l’avinguda. 
L'avinguda del Ripollès. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

El centre del barri, geogràfic i comercial, agrupa 86 places d’estacionament (20 
alentorn de la plaça central, la plaça de la vila de Prada). El carrer més commerciant, el 
carre de Núria, és un dels grans punts d’aparcaments del barri (17 places).  

Tots els altres carrers del barri de la carretera de Barcelona tenen unes places 
d’aparcament. D’aquesta manera, el barri té en total 431 places d’aparcaments. 778 sortides 
de garatges són inventariades. 
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L’ocupació dels pàrquings : constatació. 

L’aparcament del barri és sobretot residencial. L’ocupació màxima s’efectua al vespre 
(20h30). Els carrers són saturats de cotxes : el barri emet circulació el dia i rep els vehicles 
dels habitants a la nit.  

Paral.lelament, la part més pròxima del centre urbà (al centre dels serveis i comerços 
(Gasolinera, Caprabo, OTG)rep menys aparcament. El barri posseix dos establiments escolars 
(Institut Abat Oliba i establiment Joan Maragall) i l’espai esportiu municipal (poliesportiu, 
camp) generadors de fluxos i de demanda d’aparcaments. 

Localització dels punts d’aparcaments del barri de la carretera de Barcelona i comptabilització de 
llurs ocupacions. 04/05/04, 10h00. 

 

Localització dels punts d’aparcaments del barri de la carretera de Barcelona i comptabilització de 
llurs ocupacions. 04/05/04,, 20h30. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 
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L’oferta d’aparcament en el barri de la carretera de Ribes 
 El barri de la carretera de Ribes, el més limitat a nivell spacial, es concentra a la 
carretera mateixa i als seus carerons perpendiculars. Només la carretera té aparcaments (34). 
Existeix un pàrquing residencial d’una quinzena de places al nivell del carrer dels traginers. 

 

L’ocupació dels pàrquings : constatació. 
Aquesta carretera no té una activitat comercial intensa. Acull uns comerços de 

proximitat sense interés particulars oels altres veïns de Ripoll. L’aparcament queda 
residencial i no evoluciona al llarg del dia.  

Índex d’ocupació de les places de la carreyera de Ribes : 65% a les 10h00 i 71% a les 
20h00. 

L’oferta d’aparcament En el barri de Sant Pere 
La majoria dels aparcaments del barri es situen en l’avinguda del Comte Guifré 

(aparcaments en línia i pàrquings) 
Les urbanitzacions, denses, tenen uns pàrquings particulars que rep la gran majoria de 

l’aparcament residencial. 
- la plaça de la Generalitat : 18 places. 
- la plaça de l’Europa : 19 places 
- la plaça de Catalunya :24 places 
- la plaça del comtat de Cerdanya : 7 places 
- els carrers fargaires-filadors : 12 places 

 
En l’avinguda Comte Guifré es destaquen :  

- Els aparcaments vinculats al casal d’avis : 20-22 places 
- Els parcaments vinculats al parculari i a terreny esportiu : 20-24 places 

 
L’ocupació dels pàrquings : constatació. 

Rotació de l’estacionament en el barri de Sant-Pere.06/05/04. 

Llocs nombre de places 10h00 20h30 
    %   % 
Plaça de la Generalitat 18 6 33% 9 50%
Plaça Europa 19 7 37% 16 84%
Plaça de Catalunya 24 15 63% 13 54%
Plaça del comtat de Cerdanya 7 2 29% 5 71%
Conjunt fargaires-filadors 12 4 33% 10 83%
Casal d’avis 21 14 67% 7 33%
Parvulari-camp d’esport 22 13 59% 16 73%

Realització : Gil PLANAS 2004. 

Els parcaments són lligats a la structura urbana del barri. 
Gratuïtes, corresponen a un aparcament residencial (excepte pel casal d’avis, ja que 

l’escola Raguer té un pàrquing separat). 
 
 
L’aparcament en els barris Engordans-Caselles i Vista Alegre és unicament 

residencial (urbanitzacions dels anys 1960/1970 sense comerços o activitats) a la vora dels 
fluxos de circulació municipals. 

Localització dels punts d’aparcament del barri de Sant Pere i comptabilització de llurs ocupacions. 
05/05/04, 10h00. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

Localització dels punts d’aparcament del barri de Sant Pere i comptabilització de llurs ocupacions. 
05/05/04, 20h30. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 
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Transport públic urbà : Uns transports col.lectius pocs freqüentats 
 
L'oferta i la freqüentació ferroviària (RENFE) 

El 20 de juny del 1880, el tren arriva a Ripoll. 
Més tard, Ripoll es troba a la confluència de dues línies :  

 Barcelona-Sant Joan. 
 Barcelona-La Tor de Querol. 
 
Al 1982, la línia Sant Joan-Ripoll és suprimida. Una avinguda en Ripoll (ronda mas d’en 

Bosch) i una via verda substitueixen el traçat entre les dues viles. 
La Línia Barcelona- La Tor de Querol es manté. 

 

L’oferta ferroviària 

De Ripoll, l’usuari té dues possibilitats:  
 Ripoll-La Tor de Querol passant per Puigcerdà (1h20 de trajecte). 
 Ripoll-Barcelona-Sants o plaça de Catalunya (1h50 de trajecte), en passar per Vic. 

 
Sens Puigcerdà-Barcelona. 

- Ribes/Ripoll- Barcelona : 5 cada dia. 
- La-Tor-de-Querol/Puigcerdà : 6 cada dia, 1 des de de Ripoll (6h32). 
 

Sens Barcelona-Puigcerdà. 
 - Barcelona-Puigcerdà (2 per dia) Barcelona- Ripoll (2 per dia). 

- Barcelona- La Tor de Querol (6 per dia), Barcelona- Ripoll (2 per dia). 
 
Frequentació dels trens i motius de desplaçaments 

La freqüentació dels trens és limitada a Ripoll. Al 2004, els usuaris (estudiants, 
persones grans...) es queixaven del mal estat de la línia i dels temps de viatges massa llargs.  

 

L'oferta i la promoció dels transports viaris urbans 

 

L’oferta viària : l’autobus interurbà 

Recorregut i horaris del transport interurbà Ripoll-Campdevànol. En blau, les parades situades en 
el territori de Ripoll. 

N° 
De les 

parades 
parades Matí Tarda 

A Caselles 08:15       12:25 15:15         
A1 Illeta cta de Barcelona 08:17       12:26 15:17         
A2 Fuensanta 08:18       12:27 15:18         
A3 Vista-Alegre 1 08:20       12:28 15:20         
B Vista-Alegre 2 08:23       12:29 15:23         
  C Girona 08:25       12:30 15:25         
1 Estació d’autobusos 08:26 09:30 10:30 11:30 12:31 15:26 16:30 17:40 18:50 19:50
2 PG St-Joan 08:31 09:35 10:35 11:35 12:35 15:31 16:35 17:45 18:55 19:55
C Polígon pintors 08:34       12:36 15:34   17:46 18:56 19:56
D Cta de St-Joan 08:38       12:40 15:38   17:50 19:00 20:00
3 St-Pere 08:41 09:42 10:42 11:42 12:43 15:41 16:42 17:53 19:03 20:03
4 Plaça de l’Ajuntament 08:44 09:45 10:45 11:45 12:46 15:44 16:45 17:56 19:06 20:06

5,1 Cta de Ribes 08:46 09:47 10:47 11:47 12:48 15:46 16:47 17:58 19:08 20:08
  Rocafiguera 08:47 09:48 10:48 11:48 12:49 15:47 16:48 17:59 19:09 20:09
  Noguera 08:48 09:49 10:49 11:49 12:50 15:48 16:49 18:00 19:10 20:10

6,1 Polígon Casa Nova 08:49 09:50 10:50 11:50 12:51 15:49 16:50 18:01 19:11 20:11
 Hospital Campdevànol 08:52 09:52 10:52 11:52 12:53 15:52 16:53 18:03 19:13 20:13

7,1 St-Cristofol 08:54 09:54 10:54 11:54 12:55 15:54 16:54 18:05 19:15 20:15
7 Pernau-Molinou 08:57 09:57 10:57 11:57 12:58 15:57 16:56 18:08 19:18 20:18
 St-Cristofol 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:58 17:00 18:10 19:20 20:20

7 Hôpital Campdevànol 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 16:00 17:15 18:15 19:25 20:25
6,2 Polígon Ford 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 16:02 17:17 18:17 19:27 20:27

  Colònia Noguera 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 16:04 17:19 18:19 19:29 20:29
  Colònia Sorribes 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 16:05 17:20 18:20 19:30 20:30
  Rocafiguera 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 16:06 17:21 18:21 19:31 20:31

5,2 Cta de Ribes 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 16:08 17:23 18:23 19:33 20:33
8 Plaça Gran 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 16:09 17:24 18:24 19:34 20:34

9 
Cta de Barcelona 
(Maragall) 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 16:11 17:26 18:26 19:36 20:36

10 Illeta cta de Barcelona  09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 16:13 17:29 18:28 19:38 20:38

11 
Cta de Barcelona 
(A,Oliba) 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 16:15 17:31 18:30 19:40 20:40

12 Fuensanta 09:22 10:22 11:22   13:22 16:17 17:33 18:43 19:43 20:43
  Estació d’autobusos 09:25 10:25 11:25   13:25 16:18 17:35 18:45 19:45 20:45

Font : Policia municipal de Ripoll. 
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Recorregut, numerotacions i emplaçaments de les parades de l’autobus interurbà en el municipi de Ripoll. 

 
 

 

Freqüentació de l’autobus interurbà i motius de desplaçaments 
L’autobus interurbà és bastant freqüentat, amb una disminució de la seva utilització a 

l’estiu. 70 a 80% de les seves 24 places són ocupades segons els responsables. Efectua un 
recorrgut entre Ripoll i ls seves parades i l’hospital comarcal de Campdevànol.  

El domini de la salut és el primer motiu d’utilització d’aquest transport col.lectiu. La 
parada de l’hospital és la més freqüentada. Segueixen les del CAP (per consultes) i del Casal 
d’Avis (per visites). La seu del club de la tercera edat correspon a una altra demanda 
important.  

Els usuaris són donc majòritariament (a prop dels 90%) persones jubilades. Aquest 
autobus ocupa doncs un paper de lligam social. 

 

El paper de l’estació d’autobusos 

L’estació d’autobusos és de l’autobus interurbà. Tocant l’estació RENFE, és també el 
punt de sortida i d’entrada dels autobusos inter-reginals a Ripoll. 
 
1.3.5. Transport en bicicleta : unes ordenacions ciclables insuficients. 
 

Els quatre principals barris de Ripoll, de major població i concentrant la majoria dels 
centres d’interessos (Centre-Urbà, Ribes, Barcelona et estació) es situen en la part baixa del 
municipi, la de les ribes del Ter i del Freser, al relleu menys contrastat. 

La vila presenta unes dimensions i unes densitats adequates per la pràctica de la 
bicicleta. Uns sectors queden aïllats per culpa de forts pendents (Vista-Alegre, Sant-Pere, 
Engordans-Caselles).  

Les infraestructures actuals no són suficients. De moment, Ripoll no ofereix una xarxa bici 
coherent. 
 
Dues pistes existeixen : 

A la vora de la N-152 entre el càmping municipal, els supermercats Lidl i Intermarché i 
edificis residencials (150m). Aquesta pista s’atura a 100m de l’entrada sud de Ripoll. 

Pista ciclable al llarg de la N-152 : un actuació aïllada 

 
Sobre el traçat de l’antiga línia de ferrocarril Ripoll- Sant Joan de les Abadesses. Es 

una pista de 9 km entre les dues viles compartida amb els vianants i altres transports no 
motoritzats.  
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Nombre i tipus de frequentació de la ruta del ferro de Ripoll a Sant-Joan. 

Activitat tardor 2001 hivern 2001-2002 primavera 2002 Total anual 
  nombre % nombre % nombre % nombre % 

marxa 407 62,81% 153 49,68% 377 50,47% 937 55,02% 
Cursa a peu 4 0,62% 4 1,30% 9 1,20% 17 1% 
Bici 235 36,27% 142 46,10% 351 46,99% 728 42,75% 
Cavall 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Cotxe 2 0,31% 8 2,60% 8 1,07% 18 1,06% 
Màquina agrícola 0 0% 1 0,32% 0 0% 1 0,06% 
Moto 0 0% 0 0% 2 0,27% 2 0,12% 

Total usuaris 648 100% 308 100% 747 100% 1703 100% 
Font : OTERO DEL PERAL L.R, (2003)-, Grado de aceptación y uso de los caminos 

naturales construidos por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 

La mobilitat amb bicicleta predomina. Dels 1703 usuaris comptabilitzats entre la 
tardor 2001 i la primavera 2002 pels serveis del Ministerio de Medio Ambiente, 42.75% es 
desplacen amb bici. Cal destacar que la pista no arriba fins al centre- urbà de Ripoll. 

La ruta del ferro, km3. 
 

 
 
Cap pista o carrils bici no existeixen en el centre- urbà (Barcelona, Ribes, Estació i 

casc antic ). Uns eixos són tècnicament massa estrets (carrer Nou, carrer Berenguer el vell, 
Raval de Sant-Pere…), altres són ocupats per l’aparcament (carrer de Núria, carretera de 
Barcelona…), en altres, la circulació en doble sentit o de dos carrils impedeix l’introducció 
d’uns espais definirts per la mibilitat amb bicicleta (carrer del Bisbe Morgades, carrer Macià 
Bonaplata…).  

Això fa que moltes cruïlles són perilloses per les bicis (freqüentació intensa, velocitat 
excessiva, concentració de fluxos múltiples). 

A més, la presència de les dues riberes i del ferrocarril limiten l’ideia de continuitat 
ciclable. 

Cal destacar l’absència d’actuació per bicis en zones no motoritzades (Parc Botànic, 
Can Guetes, passeig del Mestre Guich, Prat del Roser). 

Parc botànic el llarg del Ter. 

 
 

Resultats del sondeig "ciclistes" efectuat en la setmana del 14 de juny al 20 de juny del 2004. 
  lloc de vida Sexe Edat Estatut  Utilització 
Individu 1 cta de Barcelona Home 0-18anys Estudiant Ocis-passejos 
Individu 2 centre-urbà Home 0-18anys Estudiant Ocis-passejos 
Individu 3 cta de Barcelona Home 0-18anys Estudiant Ocis-passejos 
Individu 4 cta mas d'en Bosch Home 18-60anys Estudiant Ocis-passejos 
Individu 5 estació-progrés Home >60anys jubilat Ocis-passejos 
Individu 6 Sant-Pere Home 18-60anys Actiu Feina 
Individu 7 Sant-Pere Home 18-60anys Actiu Ocis-passejos 
Individu 8 cta de Barcelona Dona 18-60anys Actiu Feina-compres 
Individu 9 cta de Barcelona Home 18-60anys Actiu Ocis-passejos -feina 
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Tractament de les dades del sondeig "ciclistes". 
Llocs d'origen Respostes % 

Ripoll-centre-urbà 1 11,11 
Ripoll-cta de Barcelona 4 44,44 
Ripoll-cta de Ribes 0 0 
Ripoll-Sant-Pere 2 22,22 
Ripoll-estació/progrés 1 11,11 
Ripoll-Engordans-Caselles 0 0 
Ripoll-mas d'en Bosch 1 11,11 
Ripoll-cta de Sant-Joan 0 0 
Altres 0 0 
  9 100 
    

Sexe   
Homme 8 88,89 
Femme 1 11,11 
    

Edat   
0-18 anys 3 33,33 
18-60 anys 5 55,56 
>60 anys 1 11,11 
    

Estatut   
Actiu 4 44,44 
Jubilat 1 11,11 
Estudiant 4 44,44 
    

Utilització (varies respostes possibles)   
Feina 3  
Ocis-passejos 7  
Compres 1  
Documents administratius 0  
Altres 0   

 
La mobilitat amb bicicleta és doncs molt escasa a Ripoll. Aquesta tendència és general 

en l’Estat Espanyol. 

El parc de bicis i les pràctiques dels ciclistes en Europa. 

  Espanya 
Paisos-
Baixos França Itàlia 

bicis/1000 habitants 231 1010 367 440 
ciclistes regulars, 1 a 2 cop(s) a la 
setmana 4,40% 65,80% 8,10% 13,90%
ciclistes ocasionals, 1 a 3 cops al 
mes 3,90% 7,20% 6,30% 6,80%
Kms/habitants/any, menys de 15 
anys inclosos 24 1019 87 81 

Font : Comissió europea (DDDG XI), 1999, ciutats ciclables, ciutats amb futur. 
 

Tot i això, Ripoll té un potencial a nivell de mobilitat amb bicicleta que concerna 
sobretot una població jove però que pot s’estendre a altres poblacions, ja que més de la 
meitat dels desplaçaments de menys de 3 km del lloc de residència es fan amb cotxe. 

Comparació dels diferents mitjans de desplaçament en 5kms. 

 
Font : ciutats ciclables ciutats amb futur. Comissió europea. 2000. 

 

Cal destacar que la falta d’aparcaments bicis pot contribuïr en la renunciació a l’ús 
diari de la bici. Només dos apraments bicis existeixen : el de l’estaciO d’autobusos (12 places) 
i el del polígon mas d’en Bosch sobre la ruta del ferro. 

Els altres punts importants de la vila no posseixen aparcaments específics 
(Ajuntament, estació RENFE, biblioteca, places medievals del casc antic…). 
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1.3.6. Àrees de vianants o amb moderació de trànsit i seguretat viària 
 
El centre històric 

Uns carrers i places són dedicats a la mobilitat a peu en el centre de Ripoll. Sóla la 
distribució urbana de mercaderies és autoritzada (10h-12h et 16h-18h). Els veïns circulen i 
aparquen utilitzant una certa tolerància. Aquest centre és una important zona peatonal on els 
comerços i els serveis dominen.  

- el principal carrer del centre, el carrer de Sant-Pere, 
- la part baixa del carrer Vinyes. 
- els carrers estrets del casc antic ( carrer del Pare Colí, carrer vell…). 
- Plaça del monestir 
 
La plaça del monestir (plaça Abat Oliba) constitueix un exemple de peatonalització ja 

que permet als vianants accedir a l’Ajuntament, a l’oficina de turisme, al monestir i al 
l’escola Ntra Sra del Carme sense haver de travessar una via motoritzada. 

 
A la part oest del casc antic, els veïns del barri i els de Ripoll no  circulen i aparquen 

malgrat els nombrosos seyals d’interdicció (plaça d’Espanya, part alta del carrer vinyes, 
places Cívica i Tomàs Raguer…). A vegades, cotxes aparquen en vies estretes i bloquejen o 
molesten el pas dels vianants (carrer del Monestir, carrer Donyà Estasia…). A més, el cerrer 
de la font és emprat pels automobilistes bloquejats en les congestions de les hores punta de 
la circumval.lació. 

 
Cal destacar qu’un eix de trànsit important travessa el casc antic (oest-est). Aquesta 

drecera obra pas a les dues places centrals de la vila (Sant-Eudald i Gran). 
 

Unes cruïlles tenen un caràcter perillòs pels vianants (Pont d’Olot, cruïlla de la plaça 
de l’Ajuntament, cruïlla del carrer del Prat/carrer de la Farga catalana…). 

Cruilla carrer del Prat/carrer de la Farga catalana. 

 
 Unes actuacions per la millora de la mobilitat a peu en el centre i a destinació 
del centre van ser efectuades o estan efectuades (ascensors urbans, bandes en els vials 
d’accés al centre per tal de reduir la velocitat excessiva del vehicles en zones de pas 
de vianants...). 
 
 

 

Els altres barris de la vila 

Els altres barris de la vila no tenen ordenacions peatonals tant nombroses. Tot i això, 
unes millores van ser efectuades tant pels recorreguts interns als barris que per l’accés al 
casc antic. 

 
Barri de Sant-Pere : Escaleres, ascensors urbans i passsos protegits.  

La connexió peatonal barri de Sant-Pere/centre urbà. 

 
 
Barri de l’estació. Una gran rambla (300m- passeig de Sant-Joan) i el passeig del 

Mestre Guich a la riba esquerra del Ter ja ofereix una mobilitat a peu separada. Les altres 
vies del barri tenen voreres adaptades al pas dels vianants. 

 
Barri de Vista-Alegre : Tota una sèrie d’escales existeixen per tal de conectar el barri, 

en un pendent, als barris comercials de la vall. 

Escales en el barri de Vista-Alegre. 

 
 

El barri de la carretera de Ribes no té espais específics per vianants. La vorera nord de 
la carretera és ampla i permet una mobilitat a peu segura. Una possibilitat de 
desenvolupament d’una mobilitat separada dels fluxos automòbils és possible a la riba 
esquerra del Freser (accés a l’escola Salesiana i al casc antic). 
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Les ribes del Freser : una paral.lela verda a la carretera de Ribes inexplotada. 

 
 
Barri de la carretera de Barcelona 
Només el carrer de Santa Magdalena es pot definir com a exclusivament dedicat a la 

mobiltat a peu. 

El carrer de Santa-Magdalena, un carrer peatonal colonitzat pel cotxe. 

 

 
La plaça de la Vila de Prada i el carrer rue Núria, centres del barri, no són previstos 

per la mobilitat a peu. Només les voreres permet caminar de manera segura pel barri. 
 
A l’est de la carretera de Barcelona, el parc botànic ofereix un espai totlament 

dedicat als vianants amb connexió al barri de ‘estació pel pont de Ripoll. Permet conectar 
l’ínstitut i la zona esportiva al barri de l’estació i al nord del barri de la carretera de 
Barcelona. 

 
Els barris Engordans i Caselles, urbanitzacions dels anys 1980-1990, no són dedicats a 

la mobilitat a peu. Tot i això, un pas enterrat sota la N-152 permet passar d’aquests barris al 
barri de la carretera de Barcelona a l’altura de l’Institut, de la zone esportiva i dels 
comerços. 

 

Uns espais oberts als minusvàlids ? 
La municipalitat vigent intenta reduïr les barreres arquitectòniques en la vila i facilitar 

els desplaçaments dels minusvàlids en el marc urbà. 
Molts problemes queden per resoldre : accessos i amplades de voreres, travessies de 

vies, cruïlles a estudiar, xarxa peatonal segura a constituïr... 
Pel que fa a l’exterior del centre- urbà, els eixos principals (carretera de Barrcelona, 

de Ribes, carrer Progrés) permeten la mobilitat dels minusvàlids. En contra, les voreres dels 
eixos secundaris no són adaptades.  

1.3.8. Contaminacions generades (contaminació acústica i de l’aire) 

Els transports són la principal emissora de soroll i de contaminació atmosfèrica, 60% ( 
més emissions que les emissions industrials i de calefacció). Creen tot un llistat de molèsties 
(soroll, contaminació atmosfèrica, de l’aigua, estètica..). 

 
La contaminació atmosfèrica :  

Proporció d'emissió de CO2 per mitjans de desplaçaments contaminants. 

57%
24%

10%

4%
5%

Véhicules particuliers

Fourgonettes

Camions >16 t

Camions <16 t

Autobus

 
Font : Ajuntament de Terrassa. 

 
La contaminació de l’aigua i dels sòls :  

Deguda a les pèrdues de carburant i als dipòsits de gasos. 
Les vibracions degudes al pas de camions. 

 
La contaminació visual (infraestructures, talls en el paisatge). 

 

La contaminació sonora. 
Hi ha molèstia sonora a partir dels 60 décibels (dB). Aquesta molèstia deguda al soroll 

consta uns graus : 
- La molèstia psicològica (descontentament). 
- La gêne funcional (son, treball, paraula). 
- La gêne fisiològica : conseqüències sobre la salut (fatiga, sorditat). 
 

Aquestes molèsties representen un cost per la vila : depreciació dels béns 
immobiliaris. 
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A Ripoll, una gran part de la xarxa de comunicació urbana bàsica supera el límit sonor 
dels 65dB :  

- El ferrocarril : 85 dB a uns metres d’ella (8m). 
- La carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdà. 
- Els eixos de penetració (carreteres de barcelona, Ribes, Sant Joan, carrer del 

progrés, passeig Vilamanyà) : 70 dB.  
Les zones de soroll limitat es situen en els barris residencials perifèrics (Vista Alegre, 

Sant-Pere, Engordans-Caselles) i en uns carrers del casc antic dedicats als vianants. En 
efecte, els carrers peatonals pateixen el soroll dels vianants (de 60 a 65 dB). 

De manera lògica, el mapa de capacitat acústica es superposa a la de la jerarquia de 
la xarxa urbana. 

La contaminació sonora a Ripoll. 

 
Segons les dades de la Generalitat de Catalunya, novembre 2003. 
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1.4. ESTIMACIÓ DE L’IMPACTE EN LA MOBILITAT DEL CREIXEMENT 
PROPOSAT PEL POUM 

 
Sobre la base de la mobilitat actual que hem analitzat en els apartats anteriors, les propostes 
del POUM impliquen canvis en la mobilitat futura que cal valorar tant pel que fa als 
increments de càrrega del trànsit, com a les variacions en les zones d’atracció de 
desplaçaments. 
 
1.4.1. L’increment del trànsit provocat per la nova mobilitat 
 

Ripoll torna a guanyar habitants, cosa indispensable per impulsar la revitalització de 
qualsevol municipi. La població assoleix 11.000 habitants. 

El POUM ha obert majoritàriament sòl urbanitzable d’ús residencial però també sòl 
d’ús econòmic o encara industrial. 

El POUM proposa reforçar el centre urbà de Ripoll com a centre comercial i de serveis, 
mitjançant tota une sèrie de mesures. 

A nivell residencial el sud, l’oest i el nord del municipi reben zones de sòls residencials 
urbanitzables.  

En continuitat amb les grans superfícies ja existent, una zona de sòl urbanitzable es 
dedica a l’economia de serveis. 

Al nord, el caràcter industrial de la zona de Rocafiguera queda reforçat per l’obertura 
d’una zona de sòl urbanitzable dedicada a l’indústria. 

Respecte a les dades actuals, el total dels sòls urbanitzables residencials podrien 
representar un creixement de població d’aproximadament un miler d’habitants suplementaris 
(3 persones per habitatges). Penetració pel sud (carrer progrés i carretera de Barcelona) i pel 
Nord (barri de Sant Pere- avinguda del Comte Guifré) serien els eixos més emprats pels nous 
habitants. Aquest creixement no pren en compte les possibles reconquestes d’occupació pel 
que fa al sòl urbà. 

El sud municipal seria també marcat pel desenvolupament de la zona econòmica i de 
servei compresa entre el riu i la carretera de Ripoll a Vic. 

 
Segons l’aplicació a la situaci actual de l’estudi de trànsit de la Direcció General de 

Carreteres del 2002, es considera que el 40% del trànsit que circula per la carretera C-26 
correspon a un trànsit de pas (moviment Vic- Sant Joan i Ribes de Freser- Sant Joan) i aquest 
utilitzarà la variant del túnel proposat (sigui apròximadament 2500 vehicles/dia pel 2007). 

La resta del trànsit (3700 vehicles/dia) correspon al trànsit amb origen/ destinació 
Ripoll. 40% d’aquest trànsit intern utilitzarà la variant (sigui aproximadament 1500 
vehicles/dia).Amb les consideracions anteriors, el volum de trànsit que utilitzarà la variant 
planificada és de 4000 vehicles/dia. 

 
Actualment, 40% del trànsit que circula pels eixos principals de Ripoll correspon a un 

trànsit de pas. Les diverses variants proposades han per objectiu de treure aquesta part de 
trànsit de pas de la circulació interna i evitar la travessa del casc antic. 
 
1.4.2. Zones probables d’increment de càrrega  
 

El POUM defineix una gran àrea de centralitat i d’atractivitat econòmica i social que 
requereix una màxima accessibilitat : el centre urbà i sobretot el casc antic. Concentra una 
gran part de les seves mesures en aquest lloc estratègic.  

No descarta tampoc els altres pols que multipliquen de dia en dia el seu potencial 
atractor de desplaçaments. Llavors, les mesures lligades a la mobilitat concernen el teixit 
urbà més ampla (barris perifèrics). Les zones de sòls urbanitzables es situen en la continuitat 

de l’existent i no creen altres zones de difusió o d’atracció de desplaçaments. Només 
amplifiquen de manera limitada fenòmens ja presents. 
 

El POUM no suposa doncs una gran transformació de les zones atractores de mobilitat 
de Ripoll, que continuen situant-se : 
- al casc antic, 
- a la zona comercial del sud (carretera de Vic),  
- a les zones industrials de l’est (carretera de Sant Joan de les Abadesses i ronda mas d’en 

Bosch) i del nord (carretera de Capdevànol), 
- als eixos penetrants d’interés (carretera de Barcelona i carrer progrés)  
- als eixos on la presència d’establiments escolars fan créixer l’índex d’atractivitat. 
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 Intensitat de circulació a través del sistema urbà Ripoll- Campdevànol 

IMD 2002 Previsió 2007 
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2) MESURES DEL POUM PER A ADEQUARSE ALS CRITERIS ALS CRITERIS DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
2.1. SOLUCIONS PER EL SISTEMA VIARI URBÀ : CAP A LA DEFINICIÓ D’UN 
MODEL DE CIRCULACIÓ 
Diagnosi 
 Les cruïlles d’un cert nombre de vies principals de la vila comencen a ésser 
congestionades a les hores punta (8h,9h,12h,13h,17h,18h). 
 Es nota :  

- Un trànsit equivalent del dilluns al divendres. 
- Una punta de trànsit el divendres a la tarda (18h). 
- Una disminució del trànsit el dissabte i el diumenge. 
En un dia normal:  
- L’hora punta diària es situa entre 17h i 18h. 
- L’hora punta del matí (8h) és menys marcada, igual que els altres períodes diaris de 
fort trànsit (9h, 13h, 18-19h). 
- Es nota un escalonament del trànsit en tot el dia. 

 
S’observa igualment la plaça ocupada en els fluxos de circulació per els desplaçaments 

lligats a la feina i a l’escolaritat. 
També es percep una absència de jerarquia indiscutible entre els diferents eixos de la 

vila el que rendeix la lectura de la xarxa urbana difícil, accentuada per una barreja de 
funcions i de papers de cadascun d’ells (trànsit, comunicació…). A més, el fet que una gran 
part del trànsit est-oest intern a la vila passa per el casc antic pertorbant el seu 
funcionament i la seva qualitat de vida (plaça Gran i carrer mossèn Cinto Verdaguer). 

 
Objectius i principis d’ordenació 

TIPUS DE 
PRÀCTIQUES OBJECTIUS I PRINCIPIS D’ORDENACIÓ 

 
 
 

La mobilitat en 
vehicle privat 

 

• Jerarquitzar de forma clara les vies de circulació per tal de reduir el 
trànsit de pas per l’interior del casc antic, que queda situat en gran 
part entre les vies bàsiques de circulació (Plaça Gran, Carrer del 
mossén Cinto Verdaguer) i de reduir les possibilitats de travessar 
de banda a banda un barri pel seu interior. 

• Associar les intencions de reducció de molèsties i de protecció del 
medi ambient. 

• Reduir la velocitat en les principals vies penetrant la vila. 
• Aliar seguretat i fluidesa del trànsit. 

 
 
Propostes i justificacions 
Idea 1 : Influir sobre l’existent 
Procurar que el travessament de pas no sigui possible en el cas antic per tal de restringir la 
circulació dels vehicles en aquesta zona central (excepte pels serveis d’emergències, per la 
distribució urbana de mercaderies, i pels veïns en ocasions puntuals). Es pot fer referència als 
dos accessos del carrer de la font o els dels carrers pirineus, trinitat i vinyes. 
 
Limitar la velocitat per reduir la inseguretat per als vehicles en les interseccions i les 
condicions de seguretat per al creuament de vianants (vies de penetració , vies amb 
escoles...). 
 
Afavorir la utilització de la variant.  

Idea 2 : Establir canvis estructurals 
Canvis de sentits de circulació. 

El canvi de certs sentits de circulació de certs carrers poden permetre no només una 
millor fluidesa de trànsit sinó també una seguretat dels eixos i de llurs creuades més 
important sense oblidar la valoració de llurs voltants. Aquests canvis seràn ubicats a la 
creació per fase d’uns nous trams que modificaran l’ús viari local i que faran necessari uns 
canvis de sentits de circulació. 
 
Restringir la circulació de vehicles en vies que generen problemes de conflictes d’ús 
(peatonal, de bici, de vehicle privat) 

Exemple: el carrer mossén Cinto Verdaguer. A pesar de la drecera que ofereix als seus 
habitants, el carrer Verdaguer podria ser tret a la circulació no només per problemes de 
seguretat dels vianants i de valoració de les places Gran i Sant-Eudald, sinó també pel seu 
flux de trànsit massa elevat en el marc del centre-urbà. 

 
Obertures de túnels permetent d’evitar la creuada de la vila per eixos principals. 

L’obertura de túnels és l’única resposta coherent als problemes de circulació que 
pateix la vila. Sent un pas obligat, encallat entre els contreforts del Pre-Pirineu, l’única 
solució pel trànsit supra-comunal de passar sense creuar la vila construïda és l’obertura d’uns 
túnels. 
Elements que conformen la xarxa viària urbana bàsica proposada 

Les vies que conformen la xarxa viària urbana bàsica i defineixen l’esquema viari 
intern de la ciutat són les següents: 
 
Vies d’accés  

Les vies d’accés al centre urbà de Ripoll són: la carretera de Barcelona, la carretera 
de Ribes, la carretera de Sant Joan, la ronda del Mas d’en Bosch, la carretera de Vallfogona i 
el carrer Progrés. 

Aquestes vies es corresponen amb les ja existents, de manera que no es preveu cap 
element nou. 
 
Vies de circumval·lació 

Es proposa la construcció de diferents elements nous per tal de poder completar el 
circuit de circumval·lació al nucli històric i del centre: 

A) Nou tram de via de circumval·lació pels plans de St. Pere, des de l’Av. Comte 
Guifré fins a la intersecció de la Font del Sant 
B)  Nou tram i pont sobre el Ter, entre la ronda Mas d’en Bosch, i l’Av. Comte Guifré 
C) Nou tram amb pont sobre el Ter, entre el passeig Ragull i el passeig de Sant Joan. 
D) Nou tram de via de circumval·lació entre la variant de l’N-152 i el passeig Ragull 
que inclou un túnel. 

 
Cadascun d’aquests elements realitza una funció de descongestió del trànsit que 

actualment passa per un tram determinat de la xarxa viària del nucli històric: 
L’element A permet desplaçar la circulació que actualment passa per la  plaça de 

l’Ajuntament provenint de la  Ctra de Sant Joan; i l’element B, permet desviar-hi també la 
que provenint del barri de l’estació passa actualment pel carrer Bisbe Morgades. 
 L’element C constitueix de fet una millora de la unió entre els dos eixamples del sud 
de la vila, que permet la connexió directe entre ells sense haver de passar per la plaça Gran. 

La construcció de l’element D, permet que hi sigui desviat  el trànsit que actualment 
circula per la ctra. de Ribes, i el carrer del Prat, sigui des de la intersecció de la Font del 
Sant, sigui des del pont d’Ordina. 

Els anteriors elements nous permeten tancar el circuit de circumval·lació del centre 
històric conjuntament amb altres elements viaris existents: 
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Les vies que realitzen la funció de circumval·lació del centre històric són: Av. Comte 
Guifré; el nou element A; la variant de l’N-152 fins el pont sobre la via del tren del pla 
d’Ordina; el nou element D; passeig Ragull; el nou element C; passeig de Sant Joan; ronda 
Mas d’en Bosch; nou element B. 

 
Vies de penetració. 
 El centre urbà comprès a l’interior de les vies de circumval·lació es preveu que s’hi 
accedeixi per les vies de penetració; aquestes vies permeten l’accés a la part central de la 
vila, per a cadascuna de les tres direccions (Sant Joan, Barcelona, Ribes) sense que sigui 
possible utilitzar-les com a vies de travessament; estan constituïdes de fet per tres parells de 
vies: l’estretor dels carrers fa aconsellable que les vies siguin amb sentit de circulació únic, i 
cada via d’entrada al centre de la vila té una via de sortida. Aquestes vies de penetració 
estan constituïdes pels següents parells: 

1 Doctor Raguer - Bisbe Morgades. 
2 Pg. Ragull - Plaça Gran - Pg. De Sant Joan. 
3 Ctra. de Ribes - Pg. De la Farga Catalana. 

 
 L’adopció de l’esquema viari urbà proposat, possibilita la sistematització dels 
anteriors  carrers com a vies de penetració, que permeten peatonalitzar els següents espais: 
la plaça de l’Ajuntament, unificant-la  amb la plaça Cívica;  la plaça Gran; i el carrer del Prat 
i la Plaça Nova. 

 
Esquema de la xarxa viària urbana bàsica proposat 
 La solució que es planteja per a pacificar els carrers del centre de la vila, i per a 
limitar-hi la circulació exclusivament a la de vianants i als ciclistes, consisteix a desplaçar la 
circulació d’automòbils que actualment  suporta l’anella de circumval·lació actual  cap a 
altres vies urbanes, existents unes i previstes de nou altres, seguint no obstant, un esquema 
circulatori similar a l’actual. 

L’esquema teòric resultant, està format  doncs per una anella  central de nova creació 
en determinats trams, a la que hi conflueixen les vies d’accés en les tres direccions de les  
valls dels rius; dues des de la vall alta del Ter, (carretera de Sant Joan i Ronda de Mas d’en 
Bosch); dues des de la part baixa de la vall del Ter (Ctra. de Barcelona, i carrer Progrés - 
ctra. de Vallfogona); i una des de la vall del Freser (Ctra. de Ribes). 

Aquesta anella delimita un àmbit urbà en el qual el trànsit rodat és restringit a les vies 
de penetració que s’han descrit anteriorment. Aquest esquema permet la sistematització del 
viari comprès dins la part central  en consonància amb les seves funcions:  voreres ressaltades 
a les vies de penetració, però tractament de paviments de les vies a un mateix nivell a la 
resta de l’àmbit, amb limitació de velocitat de circulació a 30 Km/h, per a permetre la 
coexistència amb els vianants i ciclistes, sense perjudici de la possibilitat de diferenciació de 
les bandes reservades a les diferents modalitats  de circulació mitjançant els paviments.    

1. La xarxa viària urbana bàsica ha de garantir la continuïtat de la comunicació:  
a) tot el llarg de les valls, (vall alta del Ter, vall baixa del Ter, vall del Freser) i 
b) entre els assentaments urbans existents a les ribes d’un costat i altre dels cursos fluvials. 
c) entre els assentaments existents a cadascuna de les tres valls sense que calgui travessar 
l’àmbit del clos històric de la vila. 

2. La xarxa viària bàsica urbana ha de respondre a un esquema clarament intel·ligible 
que no solament resolgui els problemes d’accessibilitat sinó que permeti la orientació en els 
desplaçament dins la ciutat i que ensems  constitueixin elements d’ordenació del territori. 

3. La xarxa viària urbana bàsica ha de permetre un doble objectiu: primer,  restringir 
la funció de la xarxa viària interna o local del centre històric a la d’accés exclusiu de vehicles 
dels veïns o de servei a les activitats, per permetre’n la peatonalització; aquest objectiu 
implica l’adopció d’una xarxa viària urbana bàsica que permeti la derivació del trànsit 

d’origen i destinació urbans que actualment discorre per al centre històric. (un cop exclòs el 
trànsit de pas de caràcter inter-urbà)   

4. Dotar el centre històric de les àrees d’aparcament, accessibles en vehicle des de la 
xarxa viària urbana bàsica, i en una posició des de la que siguin fàcilment accessible el centre 
a peu. 

5. La construcció d’unes noves vies de caràcter territorial que resolguin la 
comunicació inter-comarcal i de més llarga distància, permetrà contemplar la xarxa viària 
que gravita a l’entorn de la ciutat des d’una nova visió diferent a la del P.G. ‘84.  La major 
part de les carreteres i camins  existents que han estructurat en el transcurs del temps, i 
estructuren encara, el sistema urbà de Ripoll, podran ser considerades com a vies 
eminentment urbanes, és a dir, com a carrers o avingudes que permetin la relació entre els 
diferents assentament residencials i industrials, amb independència del tràfic de pas de mitja 
i llarga distància. 

6. El pla ha de permetre articular la totalitat de les vies d’accés al centre urbà de 
Ripoll de manera que es garanteixi la connexió entre elles i es faciliti la mobilitat dins del 
sistema urbà. 

7. Una de les característiques comuna als elements de la xarxa urbana és la doble 
funció que realitzen: no  solament són vies de comunicació sinó que suporten de forma 
sostinguda activitats diverses, tant de tipus residencial, industrial com terciari.  

Les dues utilitats es complementen, però a partir de certs nivells de trànsit i 
d’activitat apareixen servituds i limitacions severes d’una sobre l’altra. La definició dels  
elements que han de configurar la xarxa viària urbana es pretén fer resolent aquestes 
situacions existents i procurant evitar que se’n produeixin de noves al llarg del  procés de 
construcció de la ciutat. 

El pla ha de permetre resoldre aquestes situacions de conflicte amb l’habilitació de 
vies alternatives existents o amb la previsió d’altres de nova construcció  
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2.2. GESTIONAR L’APARCAMENT AUTOMÒBIL : EVOLUCIÓ DEL SISTEMA 
D’APARCAMENTS 

Diagnosi 
Les hores d’aparcament màxim es situen en final de matí (10h30-12h30) així com a 

finals de tarda, coïncidint amb els horaris d’obertura dels comerços i de tancament de les 
oficines i empreses. 

L’horari de baix d’estacionament es nota als voltants de 14h00-16h00, horaris d’àpats. 
Cal dir que pel barri de la carretera de Barcelona, el més poblat de Ripoll, és a la nit que el 
nombre de vehicles aparcats és màxim, lligat amb el seu caràcter residencial. 

 Tres aparcaments immediatament perifèrics al centre-urbà van ser programats per a 
accedir-hi sense aparcar-s’hi. El primer és en funció a la zona del pla d’Ordina (104 places), 
el segon està en procés de construcció a la zona de can Guetes, les obres del tercer van ser 
iniciades pel maig del 2004 (pàrquing del CAP). 

 

Objectius i principis d’ordenació 
TIPUS DE 

PRACTICA OBJECTIUS I PRINCIPIS D’ORDENACIÓ 

 
 

Aparcaments 
 

 
 

 

• Respondre a la demanda d’aparcament. 
• Suprimir certs pàrquigs del casc antic per anar cap a una 

peatonalització complerta amb fases (Places Gran i Sant Eudald). 
• Rendir o mantenir assequibles els llocs d’interés (centre-urbà 

històric, comerços, llocs d’ocis…) : creació de nous punts 
d’aparcament a prop del centre-urbà. 

• Facilitar l’accés als aparcaments perifèrics i permetre llur promoció.
 
Propostes i justificacions 
 
Idea 1 : Respondre a la demanda d’aparcaments. 
Obrir nous punts d’aparcament a prop del centre-urbà 
La demanda d’estacionament en, o als voltants, del centre-urbà és constant. L’objectiu és 
doncs de respondre a aquesta demanda tot i tendint a l’estructuració d’una vila sostenible. 
Els nous aparcaments seràn creats a prop del centre-urbà per en afavorir un accés directe i 
ràpid, aprofitant zones contiguës a aparcamants existents (Pla d’Ordina) o antigues zones 
econòmiques avui dia desocupada (per exemple, la serradora desafectada contígua a la cara 
est del monestir, o l’establiment tèxtil abandonat entre el carrer del doctor Raguer i el Ter).  
 
Rehabilitar certs pàrquings ja que uns aparcaments pateixen d’una falta de manteniment, així 
com les pintades de senyalització al sòl, provocant un estacionament desordenat suprimint 
places d’aparcament. 
 
Idea 2 : Restringir l’estacionament en el casc antic (places Gran i Sant-Eudald), Lligat amb 
la creació de pàrquings de forta capacitat a prop del centre-urbà (pla d’Ordina, Can Guetes i 
CAP) i del potencial subexplotat d’altres punts d’aparcament (ronda mas d’en Bosch…), el 
manteniment d’aquestes 49 places d’estacionament al cor del centre històric de la vila 
sembla incoherent. Només 6-8 places podrien ser mantingudes en la part oest de la plaça 
Gran, al contacte del carrer Nou. Aquestes supressions serien lligades a l’apropiació peatonal 
i ciclista d’aquesta part del centre-urbà, al centre d’una voluntat d’actuació i de 
revitalització del centre històric i comercial. 
. 

Vista parcial de  la plaça Sant-Eudald. 

 
Realització : Gil PLANAS 2004. 

 
Idea 3 : Rendir o mantenir els llocs d’interés assequibles (casc antic, comerços, llocs 
d’oci…) facilitant l’accés als aparcaments perifèrics. 
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2.3. DESENVOLUPAR LES ACTUACIONS BICIS : LA MOBILITAT EN BICICLETA 

Diagnosi 
 La vila presenta unes mides i una densitat d’activitats adequats per a la utilització de 
la bicicleta (N-S : 1.5km, E-O de 300 a 800m). 
 Certs itineraris són penalitzats per l’absència d’actuacions dedicades a la bici. Podem 
ens referir a les actuacions ja efectuades que podrien convenir a les bicis (parc botànic, 
passeig del mestre Guich…) o a vies principals de circulació o centres d’interés que no 
posseeixen cap instal.lació física per les bicis perjudicant aquesta forma de transport per una 
gran falta de seguretat. 
 La infraestructura actual destinada a millorar les condicions de circulació mitjançant 
la bici és insuficient tan per les vies segregades que pels aparcaments-bicis. Només existeixen 
dos pàrquings-bicis, establerts en el recinte de l’estació d’autobusos i sobre la ruta del ferro 
a l’alçada del polígon industrial del mas d’en Bosch, i dos carrils bici, exteriors a la vila. 

Objectius i principis d’ordenació 
TIPUS DE 

PRACTICA OBJECTIUS I PRINCIPIS D’ORDENACIÓ 

 
 
 
 

BICI UTILITARIA 

• Recerca sistemàtica de connexions ciclistes entre els grans pols 
residencials i els pols atractius. 

• Elaboracions d'eixos protegits al centre urbà per cadascuna de les 
grans vies penetrants. 

• Garantir una millor fluidesa en terme de desplaçaments urbans. 
• Tornar a dinamitzar el centre urbà rendint-lo més assequible per 

aquest mode de transport. 
• Associar-hi la voluntat de reducció de les molèsties i de protecció 

del medi ambient. 
 
 

BICI-OCI 

• Proposar itineraris per bicis d'accés als principals llocs de lleure 
de la vila i als camins de muntanya (utilització del concepte de 
via verda, major seguretat de les extremitats de les vies verdes i 
connexió amb la xarxa "bici utilitària”). 

• Lligar els itineraris per bicis de Ripoll amb els accessos als 
municipis veins. 

 
 
 

GLOBALMENT 

• Crear una xarxa-bici definint itineraris segurs amb la voluntat de 
connectar les diferents microcentralitats de la vila susceptibles 
de generar desplaçaments sense recórrer als mitjans de transports 
motoritzats, utilitzant el conjunt dels mitjans d’actuació (pistes, 
carrils segregats en calçada o vorera, cohabitació amb vianants o 
cotxes, senyalització…). 

• Millorar la seguretat per circular en bici per la calçada d’altres 
vies que complementin la xarxa mínima de bicicletes. 

• Crear aparcaments segurs ubicats als principals equipaments i 
zones d’atracció de la vila. 

Propostes 
L’objectiu és permetre connectar els quatre principals barris de la vila situats sobres 

les ribes del riu Ter i del riu Freser amb el casc antic i els principals equipaments. 
 
Idea 1 : Utilitzar el que ja existeix. 
Perseguir les vies ciclables existent i connectar-les entre elles. 

L’objectiu és de crear una xarxa ciclable coherent i adaptada a l’organització de la 
vila. Actualment, només dues pistes ciclables existeixen, a les entrades sud i est de la vila 

sense cap enllaç protegit entre elles dues. Ha de ser la trama del desenvolupament progressiu 
de pistes o carrils ciclables en Ripoll. 
 
Utilitzar la voluntat de valorar les ribes dels rius en introduir-hi el factor vies ciclables4. 

La voluntat de tornar a valorar les ribes dels dos rius han de servir de trampolí per a 
l’instal.lació d’un desenvolupament urbà sostenible en Ripoll. L’integració en aquestes 
operacions d’un capítol vies ciclables és un complement lògic en l’òptica d’aquest objectiu ( 
Can Guetes, camí de terra entre les vies de ferrocarril i el Ter-passeig de l’estació-punt de 
pas de vianants i de ciclistes malgrat el seu mal estat). 

 

Utilitzar equipaments existents però no prevists d’antuvi per la bici però adaptats a la seva 
pràctica. 

Un gran nombre d’equipament existents són adaptats a la pràctica ciclista, en el marc 
d’una cohabitació amb els peatons. L’esforç haurà de ser efectuat a nivell de senyalització 
(passeig del mestre Guich, parc botànic o passeig Elies Rogent per exemple).  
 
Idea 2 : Reforçar el dinamisme dels barris. 
 
Associar els objectius de realització d’actuacions ciclables amb les necessitats de connexió 
entre barris. 
 
Reconquerir espais dedicats únicament a la circulació automòbil i al seu aparcament (carrer 
de Núria, plaça Gran, la part del carrer d’en mossèn Cinto Verdaguer creuant el casc antic…). 

Molts espais públics de la vila son envaits per l’automòbil. La recuperació progressiva 
dels seus espais és una condició sine qua non del caràcter sostenible del desenvolupament 
urbà de la vila comtal, de la qual la preoccupació ciclable és un pilar. 

 
Idea 3 : Promoure actuacions de qualitat integrades al paisatge. 
 
Idea 4 : Multiplicar els dispositius d’aparcament en llocs estratègics i segurs. 
1-2: Manteniment dels pàrquings de l’estació d’autobusos i del poligon industrial Pintors-mas 
d’en Bosch. En el marc de la multi-modalitat (la utilització de diversos mitjans de transport), 
per exemple bici i tren o autobus, el manteniment del primer pàrquing és imprescindible. 
Crear nous pàrquings bicis- Per exemple :  
3 : Pàrquing ajuntament. Permetria accedir al casc antic i els seus comerços i serveis i també 
a l’ajuntament. 
4 : Pàrquing Plaça Gran : Situat en el cor de la vila, permetria un accés fàcil als comerços del 
centre-urbà. 
5 : Pàrquing Vinyes : Situat à l’entrada de la biblioteca de la vila. Serviria, no només pels 
usuaris de la biblioteca sinó també a les persones que desitgen accedir al casc antic. 

 

Idea 5 : No cal oposar les actuacions per bicis, peatonals i automòbils per pensar en un 
conjunt coherent :  Assegurar la complementaritat dels altres mitjans de transport. 

El territori ha d’equilibrar-se amb harmonia entre tots els mitjans de transport sense 
fer de l’automòbil i els seus conductors adversaris. De tal manera, les supressions 
d’emplaçaments d’estacionament han de ser compensades. 

 

                                                           
4 Hem de tenir en compte l’interés que representa una actuació ciclable en aquestes zones inundables 
en cas de crescudes consequents : les pèrdues en equipaments en un escenari d’ inundació seran 
mínimes. 
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 2.4. ITINERARIS DE VIANANTS : LA MOBILITAT A PEU 

Diagnosi 
 La vila de Ripoll presenta un casc antic que, en la seva quasi-totalitat, és dedicat als 
desplaçaments peatonals. En altres punts de la vila, sols les voreres permeten una circulació 
peatonal amb seguretat. Vies verdes (ruta del ferro entre Ripoll i Sant-Joan), i espais 
ordenats (parc botànic) completen aquest dispositiu. 

Els altres barris de la vila, i en particular el de la carretera de Barcelona no posseeixen 
cap via reservada exclusivament als vianants o compartida amb ciclistes. 

 
Objectius i principis d’ordenació 

TIPUS DE 
PRACTICA OBJECTIUS I PRINCIPIS D'ORDENACIO 

 
 
 
 
 

Mobilitat a peu 
 

 

• Peatonalització del casc antic o conversió del vianant en l’usuari 
prioritari dins el casc antic. 

• Recerca sistemàtica d’enllaços peatonals entre els grans pols 
residencials i els pols atractius (comercials, educatius, esportius i 
culturals). 

• Assegurar una continuitat de la xarxa peatonal. 
• Tornar a dinamitzar el centre urbà en  rendir-lo més assequible per 

aquest mitjà de desplaçament. 
• Associar la intenció de reducció de les molèsties i de protecció del 

medi ambient. 
• Millorar en tota la xarxa viària urbana la seguretat dels vianants. 
• Millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i 

conseqüentment millorar la comoditat par a la resta de vianants. 
 
Propostes i justificacions 

L’interés d’aquesta orientació peatonal és de superar un esglaó en la peatonalització 
de la vila rendint-la als vianants i en asseguritzant els seus accessos. 
 
Idea 1 : Assegurar una continuitat en la xarxa peatonal 
Segurització de les cruilles perilloses.  

Moltes cruilles de la vila presenten un perill pels vianants i provoquen un sentiment 
d’inseguretat (pont de l’arquetper exemple). Globalment, son els mateixos factors que 
apareixen : velocitat, flux sostingut, passos per vianants a reordenar… 
Eixamplament de les voreres estretes.  
Accessos facilitats i seguritzats pels vianants cap al centre-urbà en els punts d’entrades cap al 
centre-urbà 

La vila es caracteritza per un relleu contrastat, el desenvolupament de mitjans de 
desplaçaments moderns ha de ser estudiat. Ens podem referir a la introducció d’ascensors 
urbans. 
 
Idea 2 : Tornar el centre-urbà als vianants 
Restringir la circulació i l’aparcament en el casc-antic.  

El caràcter comercial i concorregut de les places Gran i Sant-Eudald, lligat amb el 
projecte de plaça coberta de la Lira fa que llur peatonalització total esdevé més i més 
ineluctable tan pel que fa a llurs funcions (comercials i turístiques) que per llurs situacions en 
la vila. 
Tornar peatonal l’últim eix del centre-urbà encara dedicat a la circulació (plaça Gran, mossèn 
C.Verdaguer). 

L’una de les vies més emprades de la vila, sovint com a drecera, travessa el centre-
urbà per les seues dues places medievals. Això és un factor suficient per entendre la seva 

necessària peatonalització. El desenvolupament urbà sostenible de la vila passa en part per 
aquesta operació. 
Millorar la distribució urbana de mercaderies per tal de reduir els seus impactes negatius i de 
mantenir en el casc antic un cert desenvolupamnt i una certa oferta comercial. 
 
Idea3 : Assegurar una complementaritat entre xarxes ciclables i peatonals en crear eixos 
segregats bicis-vianants, amb prioritat al peatons en llocs ja prohibits als cotxes o en llocs 
a ordenar per poder rebre carril o coexistència vianants- bicis- cotxes. 
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2.5. XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC : NOUS SERVEIS I PROPOSTA 
D’ACTUACIONS 
 
2.5.1. El transport públic interurbà Ripoll- Campdevànol 
 

El POUM proposa la millora del servei de transport públic interurbà que cobreix el 
recorregut entre Ripoll i Campdevànol i el seu hospital comarcal. Les repercussions de 
l’increment de trànsit sobre la xarxa de transport públic interurbà no s’han previst. Per tal 
que aquest transport públic sigui competitiu es poden prendre diverses mesures : 
- Minimitzar el temps de recorregut 
- Ajustar els horaris i les freqüencies de pas dels serveis d’autobusos a les hores punta dels 

desplaçaments per motius de feina o treball 
- Adaptar-se cada vegada més a les necessitats dels usuaris (creació o desplaçaments de 

parades). 
 
2.5.2. El sistema de comunicacions ferroviàries 
 
CRITERIS DE PLANEJAMENT EN RELACIÓ A LA XARXA FERROVIÀRIA. 

Si bé no hi ha programació immediata per a la reforma de la línia del tren, almenys en 
el tram que va des de Vic a Puigcerdà, és oportú preveure una  reserva per a una variant 
ferroviària ateses les consideracions formulades anteriorment i la dificultat de resoldre la 
problemàtica plantejada en el corredor per on transcorre actualment la infraestructura. La 
reserva dels terrenys necessaris té per a objecte evitar que amb actuacions urbanístiques o 
edificatòries previstes en el nou planejament urbanístic general de Ripoll impedissin o 
obstaculitzessin  en un futur, l’execució de les obres de modernització del traçat del 
ferrocarril. 

Contemplant la possibilitat que la nova variant ferroviària comportés  també el 
desplaçament de l’estació, un dels criteris de traçat hauria de ser que sobre la nova variant 
fos possible l’emplaçament d’una nova estació, i que a més l’emplaçament pogués tenir unes 
bones condicions d’accessibilitat des del centres urbà.  

 
PROPOSTA PER A LA RESERVA DE TERRENYS PER A UNA VARIANT FERROVIÀRIA. 

La reserva de la nova traça per a la variant ferroviària es limita en aquells trams de la 
via que discorre al voltant de la ciutat, atès que a la resta del terme municipal els sòls estan 
classificats com a  no urbanitzables i no es previsible que hi pugui haver actuacions 
urbanístiques o edificatòries que dificultin la reforma de la traça. El tram considerat és 
doncs, el comprès entre la fàbrica Saphil, al sud de Ripoll; i el límit amb el terme municipal 
de Campdevànol, al nord. 

La variant ferroviària deixa l’actual traçat del ferrocarril a l’alçada de la fàbrica 
Saphil, en direcció nord oest;  tot seguit, descrivint un tram en corba,  travessa amb viaducte 
el Ter, la C-17 i amb un altre viaducte, travessa  la riera i la carretera de Les Llosses, per 
prendre clarament l’orientació nord. El tram següent, discorre en túnel per sota de la 
muntanya del Catllar;  al llarg del  primer quilòmetre, la via segueix una trajectòria 
rectilínia, i en el següent quilòmetre i mig descriu un arc per prendre la direcció nord-oest a 
la sortida del túnel, per tal de  situar-se a la línia d’intersecció de la muntanya del  Catllar 
amb la plana d’Ordina i de Garona. Tot adoptant una trajectòria rectilínia. 

Des de l’inici de la variant, la via puja amb un pendent del 1,25 per cent, fins la 
sortida del túnel, i transcorre amb pendent mínim per la recta de la plana d’Ordina per tal de 
permetre l’emplaçament d’una nova estació de tren.  Després d’aquest tram recta la via 
descriu una corba en direcció nord, per retrobar el traçat de la via actual. 



 90

2.6. LA MOBILITAT DE LES EMPRESES : UNA NOVA VIA PER RIPOLL I LES 
SEVES EMPRESES. 
 

Els desplaçaments domicili-feina i professionals constitueixen els motius més 
consumidors de kilòmetres pels desplaçaments locals. L’enfocament recercat aquí consisteix 
a posar en plaça un conjunt coherent d’accions destinades a incitar els treballadors o usuaris 
a reduir llur utilització individual del cotxe per altres mitjans o usatges. Les recerques 
efectuades em van permetre d’identificar arguments que poden motivar les empreses a 
empentar una acció d’aquest tipus. No caldrà ocultar els principals obstacles a aquesta 
política, concernint la xarxa de transport col.lectiu de la vila i les infraestructures (bones 
condicions de circulació necessàries per tornar a la feina, insuficiència de la xarxa ciclable a 
favor d’una pràctica segura de la bici, les mancances de la xarxa de transport col.lectiu), la 
vida privada i els interessos particulars dels assalariats ( exigències temporals i de 
desplaçaments lligats a la vida familiar, l’accessió a la propietat d’allotjament en zones 
residencials periurbanes com Engordans-Caselles…), les dificultats reglementàries i 
administratives, els serveis accordats als treballadors… 

Les pistes d’acció 

Com a mostra, vet aquí qualques accions que poden entrar en el pla d’acció 
ajuntament-empreses. Tenint compte de les especificitats de Ripoll (emplaçament, 
distàncies, mitjans i potencialitats…), les de les empreses i de llur entorn (l’acció pot 
concentrar-se en les empreses Casals i Soler i Palau-Sopal- fins i tot Conforsa). 

 

Fomentar la utilització dels transports públics 

 Desenvolupar convenis empreses-operadors de transport, dels quals l’autobus 
interurbà Ripoll-Campdevànol, per adaptar l’oferta existent a les necessitats de les empreses 
pel que fa de les parades i de frequences, i beneficiar-se de preus preferencials. 
 Informar els treballadors en els mitjans d’accessos (recorreguts, preus, horaris, temps 
de trajecte…) instaurant aules especials en les empreses on totes les informacions concernint 
els transports seran disponibles. 
 Organitzar la venta dels títols de transport en el si de l’empresa. 
 Fer que l’empresa participi al finançament dels abonaments. 
 Crear un autobus d’empresa per unes destinacions molt frequentades. 

 

L’avantatge d’aquesta acció per les empreses és que pot contribuir a reduir les 
necessitats d’aparcaments en el seu emplaçament segons l’atracció d’aquesta solució pels 
treballadors automobilistes. 

 

Incitar al “compartiment de cotxes” 

 Avançar els avantatges del “compartiment de cotxes” (econòmic, distès, ecològic…). 
 Establir en les empreses fitxers d’oferta i de demandes i desenvolupar serveis per 
posar la gent en contacte, pels trajectes domicili-feina. 
 Reservar places d’aparcaments als practicants de l’operació. 
 Assegurar un servei de substitució en cas d’indisponibilitat excepcional d’un 
conductor. 

 
Cal insistir el fet que aquesta acció de “covoiturage” reforça la cultura d’empresa en 

entretenir lligams extra-professionals entre treballadors. Igualment participa en reduir 
necessitats d’aparcament en l’emplaçament de l’empresa concernida. 

 

Promoure la bicicleta i la marxa 
 
 Avançar els avantatges de la bici i de la marxa (salut i estalvis pels dos mitjans, 
aparcament facilitat, rapidesa en vila, …per la bici). 
 Fer que les empreses facilitin i seguritzin l’aparcament de les bicis 
 Animar les empreses a instal.lar un vestidor i dutxa pels ciclistes. 
 Ajudar, en col.laboració amb l’empresa, a l’adquisició de bicis o a llur manteniment 
bàsic. 

L’avantatge d’aquestes solucions resideix en el poc invertiment necessari i a la imatge 
de qualitat que transmeten. 

Els avantatges 
Els beneficis de la promoció d’un programa o pla d’aquests són d’ordre econòmic, social, 

i medi ambiental, inscrivint l’enfocament en una lògica de desenvolupament sostenible no 
només a mida de l’empresa sinó també a la del territori. 

 
- Per l’empresa 
 Disminuir i optimitzar el conjunt de les despeses imputades als transports. 
 Facilitar l’accés a l’empresa pels treballadors, i mitjançant això pels clients, 
proveidors i visitants. 
 Beneficiar-se d’efectes externs pel que fa a la comunicació i a la valoració de « la 
imatge » de l’empresa davant els clients, proveidors, treballadors, consumidors, pel 
compromís en un enfocament ciutadà i responsable. 
 Reforçar l’esperit d’equip i la cultura d’empresa a través d’un compromís comú. 
 Anticipar-se una reglementació promesa a l’enduriment (zones de trànsit reduides…) 
susceptible d’alterar el bon funcionament de l’empresa. 
 
- Pels treballadors 
 Disminuir les despeses ocasionades per la mobilitat domicili-feina : el cost de 
l’abonament transport o les despeses lligades a la utilització d’un vehicle personal imputables 
a aquests desplaçaments. 
 Millorar la comoditat i el cost dels desplaçaments (pàrquing pel “covoiturage”, 
participació financera de l’empresa…). 

 
- Per la corporació 
 Reduir el transit urbà i la congestió que provoca. 
 Participar a la millora a nivell de seguretat viària (menys transit, menys accidents). 
 Recuperar espais públics, mitjançant la disminució de l’aparcament de via pública (a 
prop de les empreses mentre els horaris de feina, en o als alentorns dels llocs d’atracció 
després d’aquests horaris). 

Limitar la degradació de la qualitat de l’aire en participar a la reducció de la 
contaminació atmosfèrica. 
 Reduir la dependència energètica del país en limitar el consum de combustibles 
fòssils. 
 Limitar les emissions de gas a efecte hivernacle i el seu impacte en el canvi climàtic. 
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2.7. DELS SISTEMES QUE CONFIGUREN I DETERMINEN L’ESTRUCTURA 
GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI : LA NECESSÀRIA ORDENACIÓ DE 
L’ESPAI FLUVIAL PER LA MILLORA DE LA MOBILITAT URBANA 

Criteris i objectius. 
1. Adopció de mesures per a evitar o disminuir els efectes de les avingudes 
 
Mesures preventives:  
 Limitació de la implantació d’edificacions i usos de caràcter permanent a les zones 
delimitades com a inundables que estiguin lliures d’edificació o en procés de renovació 
urbana.  
 
Mesures de millora hidràulica 
 Les obres i actuacions per a la millora hidràulica del Ter i del Freser necessàries per 
tal d’evitar o  disminuir l’efecte de les inundacions sobre el medi urbà, com a mínim 
comportaran la substitució dels ponts que frenen el flux de l’aigua en cas d’avingudes i que 
provoquen inundacions per retenció: el pont de la Farga sobre el Freser, i el de Macià 
Bonaplata  sobre el Ter. 
 
Mesures de protecció. 
 Les mesures de protecció s’aplicaran en el cas en que calgui protegir determinades 
construccions, instal·lacions, usos o infraestructures urbanes que malgrat haver adoptat les 
mesures preventives i de millora hidràulica puguin resultar afectades per les avingudes del 
riu. 

 
2.- Qualificació paisatgística dels espais fluvials. 
 Aprofitament de les inversions en obres públiques a conseqüència de l’adopció de les 
mesures de millora hidràulica  i de protecció contra les avingudes a efectuar dins l’espai 
fluvial: (de reconstrucció de ponts, i construcció de nous, d’ordenació dels espais lliures, 
etc.) i aprofitament també de les actuacions de nova urbanització i renovació urbana,  per tal 
d’articular el centre de la vila i els seus eixamples al voltant d’un eix de composició de 
l’estructura  urbana portador d’identitat  a la ciutat. 
  
Aquest objectiu comporta: 
 
 Revisió de la situació d’aquells ponts que per tal d’evitar l’efecte de retenció d’aigües 
calgui reconstruir per tal de donar-los major secció de desguàs. La previsió  de la seva nova 
construcció haurà de considerar les possibilitats  de millorar-ne la seva inserció urbanística, 
arquitectònica i paisatgística en el context urbà on es troben. 
 Aprofitament dels processos de renovació urbana, i d’urbanització de sectors de sòl 
urbanitzable per a proporcionar major obertura de l’espai fluvial, és a dir, major amplitud 
dels terrenys inedificats especialment quan estiguin compresos dins els espais inundables. 
 Proporcionar als rius la major extensió factible d’espai lliure dels terrenys inundables 
en les seves avingudes tot donant major secció de desguàs i poder integrar en el seu cas els 
elements de defensa contra les inundacions i per altra banda facilitar als ciutadans la 
utilització d’aquests espais com a espais lliures per al lleure o l’esport durant els  llargs 
períodes que no seran ocupats per les aigües, com extensió dels espais destinats a parcs 
urbans o jardins públics. 
 Consideració, en general, de preveure la continuïtat de l’espai fluvial obert a la vora 
dels dos rius, en forma de parcs i jardins públics, passeigs o avingudes. 
 Donar continuïtat a les infraestructures viàries que transcorren en el sentit paral·lel al 
riu i que donen suport  a les edificacions i proporcionen una lectura de la ciutat evocadora del 
recorregut del riu.   

 Millora de la vegetació de ribera en els trams on sigui possible. 
Conservació i manteniment de les plantacions arbòries monumentals dels espais lliures i 
passeigs urbans existents. 
 Conservació d’aquells elements arquitectònics que siguin compatibles amb l’objectiu 
de protecció contra les inundacions i de millora de l’estructura urbana de l’espai fluvial: 
ponts,  edificis, així com d’aquelles obres com recloses i canals que garanteixen  la presència 
d’una  major superfície d’aigua, i també dels elements d’urbanització.   
 Previsió de les noves edificacions i instal·lacions en àmbits de reforma i remodelació 
en consonància amb l’objectiu de creació d’una façana urbana, obertura de la ciutat als riu  i 
dels  rius a la ciutat.. 
 Disseny arquitectònic dels nous ponts, i en general de les noves obres d’urbanització  
de manera que constitueixin elements enriquidors del paisatge fluvial, identificadors dels 
diferents trams, o referents de la mateixa ciutat.. 

 
3.-Obertura de la ciutat a l’espai fluvial: 
 Previsió de recorreguts i d’espai lliures en forma d’espina de peix en relació a l’espai 
fluvial de manera que es  faciliti l’accés i l’obertura visual de la ciutat cap a l’espai lliure 
fluvial, mitjançant  passeigs, places o zones verdes públiques en posició transversal.  
 
4.- Corredors biològics 
 La presència dels  tres elements, aigua, terra, i vegetació, de manera contínua i en l’ 
amplitud que es proposa en els punts anteriors, ha de permetre el comportament dels espais 
fluvials com a corredors biològics necessàriament antropitzats, que uneixen els espais 
naturals situats aigües amunt i avall de dels cursos fluvials. 
 
5.-Sanejament de les aigües del Ter i del Freser, tot preveient un sistema que eviti 
l’abocament a les lleres públiques de les aigües plujanes barrejades amb  les residuals, 
actuació que ha de ser complementada amb  l’adopció de mesures de gestió com és 
l’eliminació dels focus de contaminació microbiològica, la reducció de l’aplicació d’adobs 
agrícoles, o la millora dels  processos d’eliminació i transformació dels residus ramaders.      

 
 
Descripció de les propostes  
 
1. Mesures adoptades per a evitar o disminuir els efectes de les avingudes 
Mesures preventives. 

Com a mesures preventives per a evitar o disminuir els efectes de les avingudes, el pla 
preveu, d’acord amb la proposta de delimitació efectuada per l’estudi d’inundabilitat, la 
limitació de la implantació d’edificacions i usos de caràcter permanent a les zones 
delimitades com a inundables, i es classifiquen com a sòl no urbanitzable. 

 
Mesures de millora hidràulica 

Per tal d’evitar o  disminuir l’efecte de les inundacions sobre el medi urbà, es preveu 
que quan es duguin a terme les obres de remodelació de la zona dels equipament previstos a 
la zona de la Farga, es pugui  desplaçar el pont de la Farga o d’Ordina, aigües amunt, a 
l’alçada de la plaça de la biblioteca, de manera que la cota del pont sobre el riu es pugui ser 
uns tres metres més elevada que l’actual, guanyant així secció de desguàs, i evitant la 
inundació per retenció que l’actual pont provoca; la substitució al mateix lloc on es situa 
actualment el pont per un altre situat a cota més elevada no és possible per l’existència 
d’edificacions consolidades catalogades.  No és possible en canvi el desplaçament del pont de 
Macià Bonaplata, per estar situat en un indret plenament consolidat; la seva funció és 
insubstituïble atès que dóna accés al nucli històric des del barri de l’Estació. En qualsevol cas 
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les actuacions necessàries per a evitar o disminuir les inundacions per retenció que provoca, 
s’hauran de limitar a les que siguin possibles sobre el mateix pont i/o sobre la llera.   

 
Mesures de protecció. 

Les mesures de protecció s’adoptaran en desenvolupament del pla mitjançant 
projectes d’obres o d’urbanització d’acord amb les especificacions que resulten de l’estudi 
d’inundabilitat.  
 
2.- Qualificació paisatgística dels espais fluvials. 
 
 El Pla preveu l’establiment de passeigs i recorreguts peatonals o ciclables, a tot el 
llarg de Freser per les seves dues ribes, des de la seva entrada al nucli urbà fins a la 
confluència amb el Ter:  
 Per la riba dreta els recorreguts i passeig són ja actualment existents; el contacte 
directe amb les ribes del riu només és interromput per la presència de les edificacions del 
Raval de Barcelona; però en qualsevol cas la continuïtat es verifica pel mateix carrer del 
raval. 
 Per la riba esquerra també són en part existents, o en fase d’execució: des de 
l’entrada al nucli urbà fins l’escola salesiana (Pla Especial 27 de Maig); i el pla preveu la seva 
continuïtat des d’aquest punt fins el pont de l’arquet, entre  la muralla i el riu.   
 Igualment pel Ter, el Pla preveu l’establiment de passeigs i recorreguts peatonals o 
ciclables, a tot el llarg del riu, per les seves dues ribes, des de la seva entrada al nucli urbà 
per l’est, fins a la sortida pel sud. El contacte directe  dels recorreguts o passeigs amb les 
ribes del riu només és interromput al llarg del curt tram que discorre en contacte amb el 
nucli històric; encara que la continuïtat dels recorreguts és assegurada pels carrers i espais 
urbans paral·lels: C/ Mossèn Cinto i plaça Gran. 
 
3.-Obertura de la ciutat a l’espai fluvial: 
 El pla preveu nous recorreguts i espai lliures, disposats  en forma d’espina de peix en 
relació a l’espai fluvial, de manera que facilitin l’accés i l’obertura visual de la ciutat cap a 
l’espai lliure fluvial, i que s’afegeixen a d’altres espais ja existents. Adquireixen  les 
característiques de passeigs, places o zones verdes públiques segons la seva posició i 
possibilitats d’implantació en el teixit urbà:   
 Les noves obertures de la ciutat sobre l’espai lliure fluvial es preveuen en els següents 
punts: 
- Al polígon d’actuació Fipur PA (1.03), entre la carretera de Sant Joan i el Ter.   
- Plaça mercat; eixamplament del passeig de la Font Viva fins la muralla. 
- Carrer del Prat: obertura del carrer del Prat sobre el Freser 
- Al polígon d’actuació El Pla PA (3.01) entre les noves edificacions previstes i el Ter, a través 
del nou Parc Central.  
 
 Els nous recorreguts o espais urbans d’accés transversal al riu previstos són:  
- Passeig de l’Estació Nova; uneix els espais oberts i els espais lliures de Can Quinze i la 
carretera de Vallfogona amb el Ter a l’altura de l’Estació Nova. PA (2.05) 
- Perllongació del carrer Núria: uneixen l’eixample de la carretera de Barcelona amb el Ter, a 
través del Parc Central, PA (3.01) 
- Perllongació del Passeig de la Farga fins  l’alçada del carrer D. Estasia. 
- Perllongació del carrer de Les Vinyes:  uneix, amb un recorregut rectilini entre els dos caps, 
el nucli històric amb el Freser, per l’oest; i amb el Ter, per l’est. 
 

4.- Corredors biològics 
 L’espai fluvial comprès entre els sòls urbans i urbanitzables, tant del Freser com del 
Ter, ha estat classificat pel pla com a sòl no urbanitzable. Els diferents trams han estat  
objecte de catalogació com a béns d’interès natural en el Catàleg de Béns Protegits d’aquests 
pla. Aquestes circumstàncies garanteixen, a nivell de planejament, el comportament 
d’aquests espais fluvials com a corredors biològics necessàriament antropitzats, que uneixen 
els espais naturals situats aigües amunt i avall de dels cursos fluvials. 
  
5.-El sanejament de les aigües del Ter i del Freser. 

El pla preveu que el sistema de sanejament eviti l’abocament a les lleres públiques de 
les aigües plujanes barrejades amb  les residuals:  en les zones de nova urbanització, 
mitjançant la construcció d’un sistema separatiu; i també en aquelles zones urbanes, 
consolidades i no consolidades en que el sistema separatiu sigui factible. En qualsevol cas el 
pla preveu la canalització separativa de les aigües plujanes dels torrents  que travessen 
transversalment el sòl urbà i que condueixen la major part de les aigües plujanes que 
transcorren per dins d’aquesta classe de sòl, evitant que aquelles aigües discorrin per la xarxa 
unitària existent a la major part del sòl urbà, i que provoquin el sobreeiximent de les aigües 
residuals en casos de pluges intenses.    
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2.8. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA MOBILITAT 
 
2.8.1. Avaluació econòmico-financera del cost Econòmic de les actuacions 

 

 
 
 
 
 



XARXA VIÀRIA URBANA

Tipus de sòl Zona Situació Vies Complementàries Anelles de circumvalació Vies d'accés Vies de penetració Total
Locals Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5

Sòl urbà PA 1.01 Can Nicolau
PA 1.02 Comte Guifré 7.487,82 
PA 1.03 Filpur 13.130,32 
PA 1.04 Can Guetes
PA 1.05 Pg. Ragull 1
PA 1.06 Pg. Ragull 2
PA 1.07 27 de Maig
PA 1.08 27 M - Ctra. Ribes
PA 1.09 Ctra. De Ribes
PA 1.10 Serallonga
PA 1.11 C. Berenguer
PA 1.12 Ordina 1
PA 1.13 Ordina 2
PA 1.14 La Farga
PA 1.15 Donya Estasia
PA 1.16 Els Valls
Altres àmbits 74.105,51 51.061,91 28.105,74 44.928,72 
Actuacions aïllades

PA 2.01 Honorat Vilamanyà
PA 2.02 St. Miquel de la R.
PA 2.03 RENFE Castelladrall
PA 2.04 Castelladrall Sud
PA 2.05 Cotolla i PMU 2.01
PA 2.06 Ctra. Vallfogona
PA 2.07 Caganell
PA 2.08 El Roig
Actuacions aïllades

PA 3.01 El Pla
Actuacions aïllades

PA 4.01 Mas Torrents
PA 4.02 Can Noguera
PA 4.03 Solé i Palau

PA 5.01 Arimany
PA 5.02 Casals
PA 5.03 Barricona
PA 5.04 Mas d'En Bosch 1
PA 5.05 Mas d'En Bosch 2
PA 5.06 Mas d'En Bosch 3

Sòl urbanitzable 1 St. Pere i el Sant 1.1 35.193,29 
delimitat 1.2 29.846,98 
residencial 1.3 218.534,35 

2 Palou
3 La Torre
4 Caselles

Sòl urbanitzable 5 Pla de St. Quintí
delimitat activitats
econòmiques

Sòl urbanitzable 6 Rocafiguera
delimitat industrial
Sòl no urbanitzable Altres àmbits 926.266,32 2.199.710,98 5.616.818,45 185.907,40 

Total 1.304.564,58 €     51.061,91 €         2.227.816,72 €   5.661.747,17 €   185.907,40 €      13.315.709,39 €   

16.753,23 
8.641,70 

14.500,03 

2.385,74 

4.241,32 
1.590,50 

90.472,75 
5.328,16 

34.682,21 
43.128,97 
35.494,58 

11.610,62 

59.908,70 
5.699,28 

28.982,82 

53.387,67 
58.477,26 
228.503,46 
55.349,28 
26.561,29 
75.104,57 

490.589,90 

265.294,83 
287.541,55 

52.671,94 
9.012,81 

162.177,63 

57.151,84 
66.482,76 

116.512,36 
34.423,65 
134.736,27 
184.564,67 

3.769.404,15 €                

260.315,78 
424.132,42 

248.303,02 

102.804,13 

98.852,99 

16.354,47 

115.207,46 €

397,62 
1.431,45 

5.279,65 

4.775,73 



XARXA VIÀRIA URBANA ACTUACIONS AÏLLADES, COSTOS D'URBANITZACIÓ

Tipus de sòl Zona Situació Vies Complementàries Total
Locals

Sòl urbà 1.1 C.Hortolans
1.2 Comtat d'Urgell
1.3 C. de Sant Jaume
1.4 C. de les vinyes 1
1.5 C. de les vinyes 2
1.6 C. de les vinyes 3
1.7 C. del Prat
1.8 Pont del Raval
1.9 Passeig Lluis Companys 28.982,82 €    

2.1 Raval de l'hospital
2.2 Transversal C.Costabona 5.279,65 €      

3.1 Sant Josep de Calasans
3.1 Devesa del Pla 4.775,73 €      

Total 39.038,21 €    

2.247,11 
3.032,55 

2.103,70 
2.672,03 

11.823,49 

3.020,88 
1.807,86 
3.621,30 

416,45 
1.512,56 

541,83 
4.483,34 
1.755,11 



XARXA VIÀRIA URBANA, COSTOS D'ADQUISICIÓ

Tipus de sòl Adquirit Pendent d'adquisició Sòl ocupat Nº de plantes Sostre
(M2) Cessió    (M2) Expro.    (M2) Tipus (M2) (M2)

1.1 C.Hortolans 113,96 B
1.2 Comtat d'Urgell 68,20 B 3 204,60 
1.3 C. de Sant Jaume 136,61 B 5 683,05 
1.4 C. de les vinyes 1 15,71 B 5 78,55 
1.5 C. de les vinyes 2 57,06 B 4 228,24 
1.6 C. de les vinyes 3 20,44 B 5 102,20 
1.7 C. del Prat 169,13 B 5 845,65 
1.8 Pont del Raval 66,21 B 1 66,21 
1.9 Passeig Lluis Companys 446,03 A 1 45,00 

2.1 Raval de l'hospital 84,77 B 1 30,00 
2.2 Transversal C.Costabona 114,40 B 4 200,00 

3.1 Sant Josep de Calasans 100,80 B 4 403,24 
3.1 Devesa del Pla 81,00 B 1 81,00 

100,80 
81,00 

100,81 
81,00 

84,77 
114,40 

30,00 
50,00 

66,21 
446,03 

66,21 
45,00 

20,44 
169,13 

20,44 
169,13 

136,61 
15,71 
57,06 

15,71 
57,06 

136,61 

Superfícies
(M2)

Identificació

Sòl urbà

68,20 
113,96 
68,20 
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2.8.2. Agenda del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de RIPOLL 
 

Als efectes de la  programació temporal de les actuacions previstes pel pla, relatives al 
desenvolupaments del sòl edificable i  d’execució dels sistemes generals, s’estableixen dues 
etapes de tres anys. La primera etapa s’estén durant tres anys a partir de la vigència del pla; i la 
segona, durant els tres anys immediatament posteriors.  
 
TERMINIS D’INICI O DE FINALITZACIÓ PER ALS SECTORS DEL PLANEJAMENT DERIVAT 

 
- Sectors a iniciar en la primera etapa 
 
- Sector residencials 
 
Nº Situació Extensió Sòl públic Sostre Habitatges Habitatges Sostre 
   Ha. m2 m2 Nombre Protegits HPP m2 
 
1 St. Pere i el Sant 7,96  19.000 98 30 5.700 
3 La Torre* 5,72  19.162  93 - - 
     
Total sectors  13,68  38.162 191  30 5.700 
 
* El termini per a finalitzar les obres d’urbanització d’aquest sector és de dos anys a partir de la data d’entrada en vigor 
del pla parcial aprovat  
 
- Sector per a activitats econòmiques 
 
Nº Situació Extensió S. públic C.Edif Sostre 
   Ha. % m2/m2 m2 
 
5 Pla de St. Quintí 9,83 39 0,30 29.800 
 
Suma   9,83 39 0,30 29.800 
 
- Sector per a usos industrials 
 
Nº Situació Extensió S. públic C.Edif Sostre Establiments 
   Ha. % m2/m2 m2 Nombre 
 
6 Rocafiguera 2,08 0,66 0.25 5.200 2 
 
Suma  2,08 - - 5.200 2 
 
- Sectors a iniciar en la segona etapa 
 
Nº Situació Extensió Sòl públic Sostre Habitatges Habitatges Sostre 
   Ha. m2 m2 Nombre Protegits HPP m2 
 
2 Palou 5,30  6.134 24 8 1.840 
4 Caselles 9,34  20.548 122 37 6.164 
     
Sumes    14,64  26.682 146  45 8.004 
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PREVISIONS TEMPORALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES 
URBANÍSTICS NO INCLOSOS EN SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 
 
- Sistemes urbanístics a iniciar-ne el desenvolupament en la primera etapa 
 
Sistema hidrogràfic 
 Proteccions, i millores de la capacitat hidràulica  del Ter i Freser 
 
Sistema viari 
  
 Vies  de la xarxa arterial (previsió): 
  Variant de la C-17  
 
 Vies  de circumval·lació urbana:  
  Tram: Pg. de Sant Joan – Pg. Ragull      
  Tram: N-152  -  Sector de St. Pere i el Sant. 
  Tram:  Ctra. St. Joan – Font Viva 
 Vies d’accés:  
  C-17 : Ctra. de les Llosses-Cal Deu   
   
 Vies complementàries:  
  Les que corresponen als polígons d’actuació de la 1ª etapa. 
  Carrer del Prat. 
 
Sistema d’espais lliures  
  
 Parcs urbans:  
  Parc  central 

Parcs i jardins locals:   
 Els procedents dels polígons d’actuació de la 1ª etapa. 
 Concepció Ducloux-La Torre de baix. 
 Font  Viva 
Espais de protecció i servitud:  
 Els procedents dels polígons d’actuació de la 1ª etapa. 
  

Equipaments  comunitaris 
 Equipament  esportiu 
  Equipaments esportius Ronda Mas d’en Bosch 
 
 Equipament culturals i socials 
  La Torre de baix, Ctra. de Barcelona   
  La Farga  (carrer de la Farga Catalana) 
 
 Habitatges dotacionals 
  Habitatges de la Ctra. de Ribes 
  Habitatges de RENFE Castelladrall 
 
- Sistemes urbanístics a iniciar-ne el desenvolupament en la segona etapa 
Sistema hidrogràfic 
 Proteccions, i millores de la capacitat hidràulica del Ter i Freser 
 
Sistema viari 
 Vies  de la xarxa arterial (previsió): 

  Variant de l’  N-260 – N-152 
  Accés Casanova de Baix 
   
 Ronda de circumval·lació urbana:  
  Tram: N-152  -  Pla d’Ordina. 
  Tram:  Pla d’Ordina- Pg Ragull 
  Tram:  Font Viva – Honorat Vilamanyà 
 
 Vies d’accés: 
   Nous accessos a la variant de l’ N-260 
  
 Vies de penetració:  Adaptació de la urbanització un cop finalitzada l’anella  
  de circumval·lació 
 
 Vies complementàries:  
  Les que corresponen als polígons d’actuació de la 2ª etapa. 
  Ctra. de Ribes – 27 de Maig 
  Carrer del Taga (Passatge del Taga) 
 
Sistema d’espais lliures  
 Parcs urbans:  
 Parcs i jardins locals:   

 Els procedents dels polígons d’actuació de la 2ª etapa. 
 Carrer del Nord 
 Raval de St. Pere - Serrallonga 
 Lluís Companys - Cementiri 
 
Espais de protecció i servitud:  
 Protecció Cementiri 
 
Àrees d’esport i lleure: 
 Àrea d’esports d’Ordina 
 

Equipaments  comunitaris 
 Equipament culturals i socials 
  Equipament cultural La Farga-Salesians  
  Equipament plaça Abat Arnulf 
  Equipament  carrer Berenguer (Ampliació Teatre)  
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PREVISIONS D’EXECUCIÓ DELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ  
 
- Polígons d’actuació a iniciar en la primera etapa 

 
 

POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.      DISTRICTE URBÀ  1  
 

Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
1.01 Can Nicolau 1.209 - 2.529 22 759 253 
1.02 Comte Guifré 1.512 187 2.147 - - 215 
1.03 Filpur 4.852 2.578 5.418 45 1.625 485 
1.04 Can Guetes 4.172 2.934 1.758 15 - - 
1.07 27 de Maig 506 108 1.680 10 - - 
1.09 Ctra. De Ribes 959 544 769 6  77 
1.11 C. Berenguer 995 17 1.738 18 670 - 
1.12 Ordina 1  1.160 1.160 - - - - 
1.14 Farga Palau 1.414 826 1.700 12 510 170 
1.16 Els Valls 1.573 763  3.152 30 3.152 - 
  
1 Suma 18.352 9.117 20.891 158 6.716 1.200 
  
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.    DISTRICTE URBÀ  2  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
2.01 Honorat Vilamanyà * 7.505 5.193   2.251 13 675 225 
2.02 St. Miquel de la R. 941 355 1.260 10 - - 
2.03 RENFE Castelladrall 6.021 3.737 2.160 12 648 374 
2.04 Castelladrall Sud 13.194 9.476 4.352 20 1.306 435 
2.05 Pg. Estació Nova 7.676 4.535 6.965 55 2.089 696 
2.08 El Roig  13.117 6.629 4.217 - - 422 
     
2. Suma 48.454 29.925 21.205 110 4.718 2.152 
 
* El sostre corresponent al polígon 2.01 es refereix a la suma del sostre pendent d’edificar dins el polígon més el de les edificacions construïdes no adaptades al planejament 
vigent (edificacions en planta baixa a l’interior de l’illa i confrontant amb el c/ Honorat Vilamanyà, que sumen 228m2. ) 
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POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.     DISTRICTE URBÀ  3  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
3.01 El Pla 49.166 30.000 42.100 420 12.630 4.210 
     
3. Suma 49.166 30.000  42.100 420 12.630 4.210 
 
 
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.     DISTRICTE URBÀ  4  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
4.01 Mas Torrents  40.503 14.418 13.723 38 - - 
4.02 Can Noguera 27.261 9.345 13.822 32 - 1.382 
4.03 Solé i Palau 12.513 2.815 6.603 - - - 
     
4. Suma 80.277 26.578  34.148 70  - 1.382 
 
 
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.      DISTRICTE URBÀ  5  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre  Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
5.01 Arimany 8.721 3.173 3.606 - - - 
5.02 Casals 12.484 2.925 6.213 - - - 
5.03 Barricona 40.409 17.120 15.264 - - - 
5.04 Mas d’En Bosc 1 1.730 625 663 - - - 
5.05 Mas d’En Bosc 2 13.513 13.513 - - - - 
5.06 Mas d’En Bosc 3 14.150 14.150 - - - - 
  
5. Suma 91.007 51.506 25.746 - - - 
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- Polígons d’actuació a iniciar en la segona etapa 
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.      DISTRICTE URBÀ  1  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
1.05 Pg. Ragull 1 873 269 645 4 - - 
1.06 Pg. Ragull 2 2.080 246 1.100 - - - 
1.08 27 M – Ctra. Ribes 556 201 1.420 12 - - 
1.10 Serrallonga 2.257 957 1.040 4 312 104 
1.13 Ordina 2 1.333   1.051 282 -  
1.15 Donya Estasia 330 14 763 5 - - 
  
1 Suma 7.429 2.738 5.250 25 312
 104       
 
 
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.    DISTRICTE URBÀ  2  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
2.06 Ctra. Vallfogona 10.623 4.888 2.226 3 260 223 
2.07 Caganell 3.890 1.981 1.737 12 521 174 
     
2. Suma 14.513 6.869 3.963 15 781 397 
 
 
 
 
PLANS DE MILLORA URBANA .   POUM  2.006    
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic  Sostre Habitatges Sostre HPP Sotre cessió 
   m2 m2 m2 total m2 m2 
 
2.01 C/ Indústria       16.793 10.082 15.043 140 4.513 1.504 
     
2. Suma 16.793 10.082 15.043 140 4.513 1.504 
 
Les superfícies de sostre tabulades en cada polígon o àmbit de PMU no inclouen el dels habitatges dotacionals.
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CONCLUSIÓ 
 

Des del final dels anys 1990, per la gran majoria de les ciutats catalanes i europees ; 
l’evolució i les conseqüencies dels desplaçaments urbans són al cor de les polítiques relatives 
a la mobilitat ciutadana. Ripoll ha près en consideració les molèsties causades per una 
frequentació i una utilització massa important del cotxe en la vila. Amb una intenció de 
sostenibilitat urbana, el desenvolupament dels mitjans alternatius passa per la introducció de 
nous equipaments per tal de promoure els diferents tipus de desplaçaments. L’oferta crea la 
demanda, doncs l’actuació crea l’ús. Per canviar les nostres maneres de desplaçar-se, cal 
modificar les nostres mentalitats i les nostres concepcions sense crear nous conflictes d’ús 
entre els diferents mitjans de transport. 

En un context de reconversió econòmica i de disminució constant de població des dels 
anys 1980, la vila se busca nous mitjans per a tornar a ser atractiva. Lligada amb la política 
de revitalització del seu centre-urbà, comercial i sobretot residencial, la instauració d’una 
reflexió sobre la mobilitat en la vila i els desplaçaments urbans dels seus habitants han 
esdevinguts una prioritat. 

El cotxe és el mitjà de transport predominant en Ripoll. Aquest fet provoca no només 
problemes lligats a una circulació important en el marc d’un emplaçament estret (circulació 
de trànsit, densitat de la vila), accentuada pel caràcter administratiu de la vila (capital de 
comarca) sinó també disfuncionaments concernint les seves zones d’aparcament. Aquests 
disfuncionaments concernen més aviat el centre urbà i els seus alentorns, amb una ocupació 
important de les seves places i el comportament a vegades poc ciutadà dels automobilistes. El 
barri de la carretera de Barcelona és l’altre punt negre de la vila pel que fa a l’aparcament, 
aquí quasi-exclusivament residencial, sobretot al vespre amb una super-ocupació dels 
emplaçaments d’aparcament i dels carrers adjacents. 

La falta d’ordenacions ciclables en Ripoll (pistes i pàrquings) afavoritza la continuitat 
d’aquesta tendència. L’existència de pistes ciclables únicament a les entrades de vila no és 
suficient per a provocar un canvi notable i progressiu. 

També cal subratllar els progressos a realitzar en terme de desplaçaments peatonals, 
tant en el casc antic on els esforços han de ser mantinguts fins i tot finalitzats realment (per 
una peatonalització estricta) com en els altres barris de la vila (barris de la carretera de 
Barcelona i de l’estació). 

Es amb vista a fer una vila sostenible i amb la preocupació d’interrelació dels mitjans 
de transports (i no d’una competència) qu’un projecte ha pogut ser elaborat. Sha esforçat a 
respondre als grans temes analitzats en la diagnosi de mobilitat tot i obrint-se a noves vies 
(ascensors urbans, peatonalitzacions de carrers...). Cinq grans punts van ser abordats :  

El tractament del problema de circulació : L’objectiu és la disminució de l’impacte del 
cotxe en la vila i el seu funcionament intern. Sols grans projectes a mitjà o llarg termini 
poden remeiar-hi eficaçment (túnels i variants). 

El tractament del problema de l’estacionament : L’objectiu primer és crear 
aparcaments en llocs estratègics per, com a exemple, buidar el centre històric dels últims 
emplaçaments molestant-lo o encara respondre francament a una necessitat recurrent 
d’estacionament. L’altre objectiu és crear nous punts d’aparcament en barris en dèficit.  

Aquestes realitzacions hauran de ser intensificades en el barri més poblat de Ripoll i 
més demandant de places, el de la carretera de Barcelona. 

les ordenacions ciclables : la intenció és donar a Ripoll una alternativa al cotxe en 
valorar una xarxa d’equipaments ciclables. 

les ordenacions peatonals : l’objectiu és tornar als vianants el casc antic i d’afavorir 
els desplaçaments peatonals amb seguretat en tots els barris de la vila. 

la mobilitat de les empreses : La intenció va ser de donar al municipi una base de 
referència per a introduir una sèrie de mesures pretenent a respondre a aquesta demanda. 

El municipi de Ripoll, i també les autoritats administratives i forces vives de la vila, es 
preocupen del desenvolupament de la seva vila.  

El tractament de la mobilitat i dels desplaçaments urbans és un eix major d’aquesta 
recerca de sostenibilitat urbana. Temes transversals, com la protecció del medi ambient, la 
salvaguarda o la creació de llocs de treball etc. influen directament en el dels 
desplaçaments, participarà a la continuitat eficaç de l’orientació definida. 




