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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
 
1.1 Iniciativa 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll (POUM) ordena i qualifica el sòl destinat a 
usos industrials i el concentra en els polígons ja consolidats per l’anterior planejament, els quals 
s’emplacen agrupats al voltant dels terrenys ocupats per edificacions i colònies industrials histò-
riques de gran dimensió que, varen esdevenir el pol principal d’activitat industrial de la comarca. 
Actualment aquestes agrupacions suposen un tipus d’agrupació d’edificacions emplaçades en 
parcel·les de petita i mitjana dimensió, i que es corresponen majoritàriament a un tipus 
d’activitats assimilables a tallers  i petites industries auxiliars.  
 
La normativa del POUM que regula aquestes zones industrials, contempla majoritàriament una 
nova ordenació del sòl industrial amb parcel·les mínimes de superfícies grans, per a nous esta-
bliments. Aquesta ordenació topa amb la realitat de la parcel·lació i edificació consolidada dels 
polígons industrials actuals, que dificulten la previsions de sòl per a la implantació de noves 
empreses de mitjana i gran dimensió, ja que resten supeditades a l’extinció d’activitats i a agru-
pació de les parcel·les existents. 
 
A partir de la situació actual del sòl industrial consolidat, és palesa la dificultat per a preveure 
nou sòl industrial per a la implantació de noves empreses de mitjana i gran dimensió. Tenint en 
compte la importància per al municipi de la generació de nova activitat econòmica, l’Ajuntament 
de Ripoll promou aquesta modificació puntual del POUM de Ripoll per a la delimitació de nou 
sòl urbanitzable amb destí a ús industrial. 
 
 
1.2 Objecte 
 
En aquest sentit es proposa la modificació puntual del POUM de Ripoll per tal d’ordenar un 
àmbit situat en sòl no urbanitzable, com a sòl urbanitzable delimitat, SUD 7 “Carretera de Les 
Llosses”, amb l’objectiu de garantir una disponibilitat de sòl industrial ajustada a les necessitats 
d’implantació per a activitats de mitjana i gran  superfície, i alhora regenerar uns sistema 
d’espais lliures, que garanteixi la preservació i regeneració de l’espai natural de l’entorn de la 
riera de Les Llosses.  
 
L’objecte de la modificació de planejament és: 
 
- Delimitar un sector de sòl no urbanitzable en un àmbit específic de la plana de la riera de Les 
llosses, per tal d’ordenar nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, que 
garanteixi la previsió de futures parcel·les per a l’establiment d’activitats d’usos industrials, de 
mitjana i gran superfície.     
- Fixar aquest nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, sobre els ter-
renys ocupats per antigues activitats i les seves edificacions, ara en desús, per tal de suprimir 
l’impacte paisatgístic actual, regenerar l’entorn immediat i garantir una total integració de la 
futura edificació. 
- Supeditar el desenvolupament d’aquest nou sòl urbanitzable al corresponent Pla Parcial Ur-
banístic, que incorpori i reguli les condicions generals de l’ús industrial, la ordenació de 
l’edificació, la seva volumetria, tractament formal i integració en l’entorn. 
 
 
1.3 Localització de l’àmbit  
 
El desdoblament la carretera C-17 de Vic fins a Ripoll, ha estat una de les millores més subs-
tancials que s’han fet al territori, pel que fa a comunicacions i connexió entre poblacions, a 
l’espera encara del condicionament definitiu de la xarxa ferroviària. 
Representa la revitalització d’un eix històric de comunicació entre l’àrea metropolitana, amb les 
comarques d’Osona i el Ripollès, que posa en valor els nous avantatges tècnics i logístics, al-
hora de produir, i abastir tant el territori proper com altres zones d’activitat econòmica, de ma-
nera ràpida i de forma independent. 
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És en aquest àmbit on els nous emplaçaments destinats a activitat econòmica i industrial, son a 
tots nivells avantatjosos, tant per la variada oferta de sòl i ma d’obra com pel que representa el 
valor afegit de situar-se en entorns naturals, ben comunicats i propers als sectors productius 
vinculats a l’agricultura i la ramaderia. I suposa la possibilitat de renovar la projecció econòmica 
dels seus municipis i estimula la previsió de nous emplaçaments amb renovada expectativa 
econòmica, en un territori que no ha deixat de ser pol d’activitats, i que al seu dia va ser motor 
de la industrialització del país.   
                                                                                                                                                                      

 
 
Un d’aquests emplaçaments amb clar potencial per al desenvolupament d’usos i d’activitats 
econòmiques, es situa just abans d’accedir al nucli urbà de Ripoll, on l’autovia de la C-17 enlla-
ça amb la carretera C-26 en direcció Berga, on en un tram d’ aproximadament 1.2 kilòmetres 
travessa una àmplia zona de prats propers a la riera de Les Llosses. 
 
El tram recta inicial de la carretera C-26 separa, l’àmbit de la riera al sud, del conjunt de planes 
agrícoles al costat muntanya. Aquest sector de la carretera de Les Llosses, tant per la seva 
proximitat al nucli urbà com per les característiques de l’entorn, esdevé un àmbit, que dona 
resposta als potencials i requeriments per la nova dinàmica d’activitat industrial que representa 
l’eix de la C-17.    
 
Els terrenys en els quals la Modificació Puntual proposa la ordenació de nou sòl urbanitzable, 
delimitació del SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, son els situats al costat nord del tram final de 
la recta de la carretera C-26, al seu inici des del creuament amb la C-17 a l’accés sud de Ripoll.  
La superfície del sector és de 49.230,00m2 i inclou un conjunt de finques situades en sòl no 
urbanitzable. Les coordenades d’un punt central de l’àmbit són: E(X) 432439.5 N (Y) 4669877.0  
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1.4 Antecedents urbanístics dins l’àmbit de la modificació puntual del POUM de Ripoll 
 
Pla General d’Ordenació Urbana de Ripoll (PGOU) 
El Pla general d’ordenació urbana de Ripoll de 1983 (PGOU), qualificava les finques agrupades 
al voltant d’aquest tram inicial de la carretera de Les llosses, com a sòl no urbanitzable, amb les 
següents característiques:  
Zona 11- Serveis (Inclou terrenys que per la seva proximitat a la carretera poden ser objecte de 
construccions que en depenen o la serveixen).  
 

   
 
Aquesta condició de “Serveis” va propiciar que a banda i banda d’aquest tram de carretera, al 
llarg del temps, s’anessin establint i succeint una sèrie d’usos, activitats i construccions, sense 
massa control ni garanties envers els objectius i les previsions, que posteriorment la legislació 
urbanística ha anat adoptat respecte dels usos i construccions en el sòl no urbanitzable. 
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La urbanització i edificació d’una part d’aquest àmbit, ja va propiciar que durant la tramitació del 
nou planejament es plantegés la possibilitat de classificar com a sòl urbanitzable aquesta zona. 
Els paràmetres que es volien aplicar eren els següents: 
 
- Àmbit de sòl urbanitzable no delimitat “Ctra. Les Llosses” (SUND 03): 
 
Edificabilitat bruta %sobre sòl privat ús 

comercial i serveis 
% sobre sòl privat ús 
industrial 

% de sòl públic de 
cessió 

0,20 Entre 67 i 100 Entre 0 i 33 52 
% sòl públic de ces-
sió destinat a vialitat 

% sòl públic de ces-
sió destinat a espais 
lliures 

% sòl públic de ces-
sió destinat a equi-
paments  

 

21 25 6  
 
Posteriorment i malgrat diferents al·legacions presentades pels diferents propietaris del sector, 
en l’aprovació del nou POUM els terrenys varen restar classificats com a sòl no urbanitzable, 
bàsicament com a espais de conreu i pastures, i  regulats per les determinacions de Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC). 
 
Al·legació dels terrenys situats a banda i banda de la carretera c-149 de Ripoll a Berga (C-26, que en 
el planejament vigent els terrenys estan qualificats com a zona no urbanitzable, zona 11, Serveis, en 
el qual s’admeten construccions que depenen o serveixen a la carretera. 
Resposta: 
En el planejament inicialment aprovat els terrenys a que es refereix aquest escrit, tenen la classifica-
ció de sòl no urbanitzable; una part dels terrenys, els situats al costat sud de la carretera de Les Llos-
ses, estan inclosos dins un espai especialment protegit, el PN 15.  
Actualment, sobre aquests terrenys s’hi troben diverses edificacions, fonamentalment naus, i ins-
tal·lacions diverses que foren construïdes a l’empara de les disposicions de la normativa del vigent pla 
general relatives a la zona11, Serveis, en sòl rústic.  
El canvi de classificació dels terrenys a sòl urbanitzable no fou atesa en el tràmit d’aprovació dels 
objectius i solucions generals de planejament, un cop acabat el termini d’exposició al públic correspo-
nent, en apartar-se dels criteris generals que guien aquesta revisió del planejament. 
No obstant, atesa l’existència d’edificacions i instal·lacions sobre aquests terrenys, és raonable ex-
cloure’ls de l’àmbit del PN 15, en aquella part en que hi han estat inicialment inclosos. 
 
El Pla Territorial de les comarques gironines (PTCG) 
El PTCG va ser aprovat definitivament per resolució de 14/09/20110 
El PTCG ordena el territori de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el 
Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva que integren l’àmbit funcional de planificació 
delimitat pel Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març, modi-
ficada per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com 
àrea funcional de planificació. 
Per aquest àmbit el PTCG estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolu-
pades per les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de 
mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i 
econòmic”. (Art. 1.1 PTCG) 
El PTCG va entrar en vigor el mateix dia de la publicació de l’Acord de la seva aprovació al 
DOGC. (disposició final). 
 
Pel que fa als l’àmbit del Ripollès, l’Àmbit del sistema urbà de Ripoll, el PTCG assigna per al  
municipi de Ripoll, una estratègia de desenvolupament urbanístic qualitatiu i amb reforçament 
nodal per al nucli urbà.  
 
El PTCG classifica l’àmbit del sòl urbanitzable en el que es preveu la delimitació de sòl urbanit-
zable, com a sòl de protecció preventiva. 
A la definició que en fa l’Art. 2.10 del PTCG   
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urba-
nístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla con-
sidera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planeja-
ment d’ordenació urbanística municipal, i en el marc en que les estratègies que el Pla estableix 
per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si 
escau. 
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Igualment el PTCG preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a 
cada nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de 
valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla 
determina en l’article 1.14 “Actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla” per a garantir 
una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa. 
 

 
 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll (POUM) 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, es va aprovar definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 d’abril de 2008 i es va publicar publicat en el  
DOGC núm. 5181 del 25 de juliol de 2008 (POUM). 
 
Aquests terrenys pertanyen a diverses finques, que atenent a la naturalesa i usos que s’hi ad-
meten, el POUM els qualifica de sòl no urbanitzable i els inclou dins dels Espais de conreu i 
pastura. 
 
TÍTOL VII 
REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
CAPÍTOL 1.  DISPOSICIONS GENERALS 
Classificació 
 
Es classifica com a  sòl no urbanitzable: 
1. Els terrenys que el pla ha de classificar com a tal per raó de que: 
a) estan sotmesos  a un règim especial de protecció que segons la legislació sectorial exigeix aquesta 
classificació  com a conseqüència  de la conveniència d’evitar-ne la transformació per a garantir-ne 
d’interès connector, natural, agrari, paisatgístic o d’un altre tipus.  
b)estan subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic. 
2. Els terrenys que el POUM delimita com a tal amb la finalitat de:   
a) donar-los una especial protecció per la raó dels seus valors naturals o paisatgístics, d’acord amb els 
estudis previs per a la redacció d’aquest Pla . 
b) garantir  la utilització racional del territori i la qualitat de vida d’acord amb el model de desenvolupament 
urbanístic sostenible. 
3. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en el sòl urbà ni en el sòl urbanit-
zable. 
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Qualificació del sòl no urbanitzable 
1. Als efectes de regular els usos i les actuacions en aquesta classe de sòl, aquest POUM  qualifica el sòl 
no urbanitzable en:  
Sistemes Urbanístics Generals 
Espais del sòl No urbanitzable 
2. Atenent la diferent  naturalesa i valors dels terrenys  classificats com a sòl no urbanitzable,  i els usos 
que s’admeten en els no qualificats com a sistemes generals, el  pla els inclou en els següents tipus 
d’espais: 
 
Espai de conreu i pastura. 
Espai de  bosc. 
Espai per a activitats de  càmping. 
3.  El pla distingeix dins d’aquesta classe de sòl aquells terrenys que han d’ésser objecte d’especial pro-
tecció i que estan constituïts per : 
a) Les edificacions, els paratges, i altres béns,  amb valors específics de caràcter arquitectònic, històric, 
cultural, científic, o paisatgístic, i que son inclosos en el Catàleg de béns protegits d’aquest POUM.  
b) Els espais que estan sotmesos  a un règim especial de protecció segons la legislació sectorial i els que 
aquest pla delimita com a tal per a donar-los una especial protecció per  raó dels seus valors naturals o 
paisatgístics, o bé per la seva funció ordenadora de la forma d’ocupació del territori en el context del sis-
tema urbà, d’acord amb els estudis previs per a la redacció d’aquest pla . 
4. La qualificació del sòl no urbanitzable en les diferents espais,  i la delimitació dels espais béns compre-
sos dins el catàleg de béns protegits es fa en la sèrie 5 dels plànols d’ordenació a escala original 1/5000 
de tot el municipi. 
Sistemes Urbanístics Generals 
Els sistemes urbanístics compresos dins el sòl no urbanitzable tenen la consideració de Sistemes Gene-
rals, i els serà d’aplicació les disposicions que per a cada sistema s’estableix al Títol III d’aquestes Nor-
mes.  
Funció connectora dels espais protegits 
Els espais no urbanitzables que d’acord amb el règim d’ús o protecció tenen la consideració d’espais 
lliures d’edificació, conjuntament amb el sistema d’espais lliures públics previstos per aquest POUM en les 
altres classes de sòl, determinen  una estructura contínua d’espais lliures que envolta i fa permeable els 
nuclis urbans del municipi de  Ripoll, de forma que garanteix la connectivitat  biològica, paisatgística  del 
territori on s’enclava; i no es permet cap transformació d’aquests espais que pugui alterar aquests valors.   
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1.5 Descripció i característiques de l’estat actual de l’àmbit  
 
El nou sòl urbanitzable proposat prové de la re classificació de sòl no urbanitzable, correspo-
nent a una franja paral·lela al nord del tram final de la recta de la carretera C-26.  
 
Per tal de facilitar la futura ordenació del sector, es preveu la previsió d’un àmbit de superfície 
de sòl urbanitzable de 49.230,00m2, que haurà de ser ordenat pel corresponent PPU, tenint en 
compte del diverses titularitats del sòl, els condicionants ambientals i de recuperació de 
l’entorn, les necessitats i característiques del sòl d’ús industrial, la dels sistemes d’espais lliures 
i equipament,  l’accessibilitat i mobilitat interna de l’àmbit, etc... 
L’estructura de la propietat, l’encaix d’aquests sols entre la carretera i els pendents de la ves-
sant nord de la vall, l’existència dels dominis hidràulics dels dos afluents a la riera que el tra-
vessen, i la presència de múltiples edificacions disseminades en l’entorn, determinaran la confi-
guració dels límits i de la superfície resultant del sector. 
 
L’ordenació del nou sòl urbanitzable es vertebra a partir de l’eix de la carretera C-26, a partir de 
la qual s’haurà de preveure l’enllaç i urbanització d’una vialitat paral·lela que permeti accedir i 
donar servei a la futura distribució de l’edificació industrial. Alhora l’eix de la carretera ha de 
permetre la conducció dels serveis generals urbanístic al sector, provinents del punt d’enllaç 
d’aquesta carretera amb l’eix de la C-17. 
Caldrà adequar i millorar la xarxa de camins existents que hi ha dins del sector. 
 
La presència dels dos afluents a la riera de Les Llosses, que travessen el sector, determina la 
necessitat d’efectuar el corresponent  estudi d’inundabilitat que ha de permetre preveure’n la 
seva recuperació i integració a la futura urbanització, amb totals garanties de preservació i se-
guretat.     
 
 
1.6 Béns subjectes a protecció patrimonial o ambiental 
 
El present Avanç de modificació del planejament per a la delimitació de nou sòl urbanitzable 
industrial a l’àmbit en sòl no urbanitzable de la riera de Les llosses, contempla el procediment 
d’avaluació ambiental previst per la legislació urbanística, i incorpora el corresponent Document 
Inicial Estratègic,que ha de permetre la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic i aprovació 
inicial del document urbanístic.  
 
L’àmbit de la Modificació Puntual es situa al marge nord de la carretera en la zona en que 
l’anterior planejament va permetre l’assentament de construccions i usos tant diferents com ara 
plantes d’extracció d’àrids, processament de formigó, serradora de fustes, emmagatzematge de 
materials de construcció, habitatge unifamiliar... que varen desvirtuar el valor paisatgístic i va-
ren posar en entredit els valors naturals de part de les planes agrícoles i de l’àmbit de la riera 
de les Llosses. 
Sortosament part de les activitats amb més impacte sobre l’àmbit  han cessat, sense possibilitat 
de reprendre, però han deixat sobre terreny la traça d’edificacions, instal·lacions i runes.  
 
Es tracta d’uns terrenys molt malmesos i ocupats per antigues activitats i construccions discon-
formes, que han de permetre la seva restauració i garantir l’adaptació dels nous usos i edifica-
cions a les exigències de l’entorn i del paisatge que envolten la zona. 
 
L’àmbit es situa al nord de l’eix de la C-26 i resta allunyat de la zona sud que és parcialment 
inundable per efecte de la riera de Les Llosses i de l’àmbit protegit pel Catàleg de béns naturals 
protegits del POUM, com a PN-15 Riera de Les Llosses. 
Per llevant el nou sòl urbanitzable delimitat resta acotat amb el límit de l’àrea d’interès natural i 
paisatgístic del “Vessant dret de les Valls del Freser i del Ter”, recollit pel Catàleg de béns natu-
rals protegits.  
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Fitxa del paratge natural PN-15 Riera de les Llosses 
 
Nom de l’espai Rieres de les Llosses, Carboneres, Cauvell – Tres Plans, Caganell, i Maiols 
Codi de l’espai PN 15, 16, 17, 18, 19 
SUPERFÍCIE  58 ha tots plegats 
PROTECCIÓ POUM PARATGE NATURAL 
 
Altres proteccions: La part protegida pel Domini públic fluvial 
 
Característiques i justificació: 
Aquestes rieres presenten un bosc de ribera més o menys en bon estat, potser la de Caganell sigui el més 
afectat, també presenten poblacions d’espècies aquàtiques com el barb de muntanya i el tritó pirinenc, i 
juguen un paper important per a la connectivitat ecològica dels espais naturals no sols a escala municipal, 
sinó comarcal. 
 
VALORS DE FLORA, FAUNA I 
GEOLOGIA 

Barbus meridionalis, Euproctus asper 

HÀBITATS 3240, 91E0*, 92A0 
bosc de ribera 

ESPAIS NATURALS QUE CON-
NECTA 

 

 
Diagnosi de l’estat actual 
Totes aquestes rieres pateixen els efectes de tallades i estassades, siguin directes en els seu boscos de 
ribera, o en els boscos adjacents, l’obertura de camins forestals, la pastura excessiva i trepig del bestiar, i 
el motorisme de muntanya il·legal, com a principals impactes. 
En el cas de les riera de Caganell i de Maiols, s’han canalitzat i entubat les seves desembocadures, la 
qual cosa afecta la seva capacitat com a connector ecològic, així com de desguàs d’aigua en revingudes. 
 
Directrius específiques de protecció i gestió 
Respectar una franja de protecció que permeti recuperar el bosc de ribera i evitar l’accés del bestiar incon-
trolat.  
Vetllar perquè les tallades forestals de boscos propers no afectin els boscos de ribera. 
 
 
Fitxa de l’àrea d’interès natural i paisatgístic “Vessant dret de les valls del Freser i del Ter”. 
 
ÀREA D’INTERÈS NATURAL 
I  PAISATGÍSTIC.  

Vessant  dret de les  valls del Freser i del Ter. 
 

 
Paratges naturals i espais que integra: 
Aquesta Àrea d’interès  natural i paisatgístic integra  els paratges naturals de:  
Bac de la muntanya del Catllar (PN 4); la plana de Garona (PN 10); de les ribes de Cuavell i Tresplans 
(PN 17); les ribes del Freser (PN 20); les ribes de la riera de Les Llosses (18); L’obaga de Sant Quintí 
(PN3) 
 
Altres espais d’interès paisatgístic que comprèn. 
Els espais compresos entre els paratges protegits abans esmentats. 
Aquests espais garanteixen tant la continuïtat física i ecològica dels espais protegits així com la integritat 
paisatgística dels vessants boscosos de les muntanyes que constitueixen la conca visual dels recorreguts 
de les principals vies d’accés i penetració de Ripoll:  
El vessant oriental  de la muntanya del Catllar (Turó de Caselles)  
El bac d’Estiulella, des del límit de terme fins la plana de Garona.  
En especial, aquesta àrea estableix un límit al creixement urbanístic pel sud i per l’oest de Ripoll; realitza 
una funció de connectivitat ecològica entre les muntanyes de Terrades - Sant Quintí i del Catllar;  i entre 
aquest espais i l’àrea de Sant Roc-Riera de Maiols, a través de la plana de Garona.   



   

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL.                                                                                                    
DELIMITACIÓ DE SÒL URBANITZABLE INDUSTRIAL SUD 7 LES LLOSSES                MAIG 2017 

  - 11 – 

 
2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Objectius de la modificació puntual del planejament 
 
Els objectius de la present modificació puntual  
 
1.  Delimitar un sector de sòl no urbanitzable en un àmbit específic de la plana de la riera de 
Les llosses, per tal d’ordenar nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, 
que garanteixi la previsió de futures parcel·les per a l’establiment d’activitats d’usos industrials, 
de mitjana i gran superfície.     
2. Fixar aquest nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, sobre els ter-
renys ocupats per antigues activitats i les seves edificacions, ara en desús, per tal de suprimir 
l’impacte paisatgístic actual, regenerar l’entorn immediat i garantir una total integració de la 
futura edificació. 
3. Supeditar el desenvolupament d’aquest nou sòl urbanitzable al corresponent Pla Parcial 
Urbanístic, que incorpori i reguli les condicions generals de l’ús industrial, la ordenació de 
l’edificació, la seva volumetria, tractament formal i integració en l’entorn. 
 
 
2.2 Justificació de la necessitat i conveniència de la proposta 
 
El POUM vigent recull i ordena les àrees de sòl industrial als extrems nord est i nord oest del 
nucli urbà. LA major part del sòl industrial és agrupat al voltant dels terrenys ocupats per edifi-
cacions i colònies industrials històriques de gran dimensió, que varen esdevenir el pol principal 
d’activitat industrial de la comarca. La ordenació de molts d’aquests àmbits es correspon amb 
tipologies de parcel·lació i edificació ja existent, constituïda majoritàriament per petits lots de 
parcel·les i naus industrials entre mitgeres, que acullen activitats subsidiàries vinculades a les 
activitats industrials tradicionals. 
 
La normativa del POUM que regula aquestes zones industrials, preveu majoritàriament una 
ordenació del sòl industrial amb parcel·les mínimes de gran superfície, per a nous establiments. 
Aquesta ordenació topa amb la realitat de la parcel·lació i edificació consolidada dels polígons 
industrials actuals, que dificulten la previsions de sòl per a la implantació de noves empreses de 
mitjana i gran dimensió, ja que resten supeditades a l’extinció d’activitats i a agrupació de les 
parcel·les existents. 
 
No hi ha una previsió de nou sol industrial per a parcel·les de mitjana i gran dimensió, les exis-
tents en els actuals polígons industrials ja son ocupades, i la oferta majoritària és de petites 
parcel·les entre mitgeres, i amb construccions que no sempre son adequades a les necessitats 
i exigències de les activitats actuals. 
 
Recentment s’ha concedit llicència municipal per a la implantació en el darrer dels solars indus-
trials lliures d’edificació de gran dimensió que restaven disponibles, provinent del desenvolu-
pament del Polígon d’actuació urbanística PA 5.03 “Barricona”, previst pel POUM  
Per altra part el POUM tant sols preveu un àmbit de sol urbanitzable delimitat per a la ordenació 
de nou sòl industrial, SUD 6 “Rocafiguera”, que actualment resta com a reserva de creixement 
d’una empresa ja existent, però que degut a la seva ubicació, i dificultat d’accés tampoc resol 
les expectatives de demanda d’assentaments per a noves activitats industrials d’una certa di-
mensió. 
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2.3 Justificació de l’activitat prevista 
 
L’ús previst per al nou sòl urbanitzable és l’ús general industrial, amb les condicions que defi-
neixi el Pla parcial de desenvolupament del sòl urbanitzable corresponent, en relació a les con-
dicions generals de l’ús industrial recollides per la normativa urbanística del POUM vigent. 
 
S’admet l’ús industrial sempre que les característiques de l’activitat o dels materials i productes 
utilitzats, garanteixin l’absència de situacions de perill per a la salut i la seguretat pública, i que 
incorpori la correcció de possibles efectes perjudicials per al medi ambient i l’impacte paisatgís-
tic segons les determinacions del procediment Ambiental de la modificació i de la normativa 
ambiental vigent. 
     
 
2.4 Justificació de l’emplaçament del nou sòl urbanitzable industrial       
 
Actualment la situació del municipi de Ripoll, situat a l’extrem de l’eix de la carretera C-17, és 
estratègica com a connector i distribuïdor d’activitat industrial i econòmica, entre l’àrea metropo-
litana i les zones amb activitat productiva de l’interior de les comarques gironines i centrals.  
Aquesta situació representa una oportunitat de creixement de l’activitat econòmica del municipi, 
que permet preveure un nou sòl de reserva per a activitat industrial, amb configuració específi-
ca per a acollir parcel·les grans, aptes per a l’establiment d’empreses aïllades, ubicades estra-
tègicament. 
 
A l’entrada al municipi, just en el punt on finalitza la C-17, s’inicia la carretera C-26 en direcció 
Berga, que en un tram recte de 1,2 kilòmetres travessa un terrenys planers, entre la riera al sud 
i el vessant de la muntanya al nord.  
Al tram final d’aquesta recta els terrenys, qualificats de sòl industrial a l’anterior PGOU, varen 
acollir activitats econòmiques i construccions, moltes de les quals actualment han cessat i han 
deixat múltiples restes i runes, així com modificacions importants a la topografia originària.     
 
La nova previsió de sòl urbanitzable amb destí a zona industrial, es preveu en aquest tram final 
de la recta de Les Llosses, al nord de l’eix de la C-26, en la zona més afectada per les antigues 
activitats de graveres, magatzems d’àrids i planta de producció de formigó. Aquest àmbit resta 
envoltat de sòl no urbanitzable, fet que comporta una acurada intervenció ambiental amb totals 
garanties d’adequació a l’entorn i el paisatge. 
 
L’emplaçament ha de garantir una bona mobilitat, circulació i connexió amb l’eix de la C-17, la 
òptima urbanització i l’adequada dotació de serveis urbans, per tal de poder acollir un tipus 
d’activitat que compleixi amb els requeriments i les dimensions necessàries, per a les que actu-
alment no hi ha oferta, ni el planejament en preveu reserva. 
 
La futura urbanització de l’àmbit ha de permetre crear un eix de circulació de vianants i bicicle-
tes en paral·lel a la carretera C-26, que enllaci amb els traçats existents del camí ral de la riera 
de Les Llosses, al sud de l’àmbit, i amb el del Remei, a l’oest. 
 
 
2.5 Justificació de la recuperació de l’àmbit 
 
Les indústries que varen ocupar la major part de l’àmbit que es vol re classificar, es centraven 
en la explotació, tractament d’àrids i en la producció de formigó, i actualment ha cessat la seva 
activitat. Part de les construccions i maquinaria resten abandonades i en situació de ruïna, i no 
han estat enretirades, fet que amplifica l’impacte que la producció extractiva va provocar a part 
de les finques.     
Aquesta situació produeix una evident afectació a la imatge de les planes del fons de la recta 
de Les llosses, en contrast amb el sòl rústec que l’envolta format per planes agrícoles i pen-
dents de bosc. 
La previsió de nou sòl urbanitzable amb destí a ús industrial es centra precisament sobre 
aquests terrenys afectats, per tal de preveure’n la urbanització i la futura delimitació de par-
cel·les, amb clara necessitat d’integració amb la orografia del terreny, i amb l’objectiu de recu-
peració dels entorns malmesos pels anteriors usos, tant dels espais lliures que es generin dins 
de les finques a classificar, com en els límits i entorns de l’àmbit. 
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Cal preveure la recuperació i correcta canalització de les dues rieres transversals a l’eix de la 
carretera C-26, que travessen l’àmbit, com a espais lliures de protecció, així com la formació 
d’una extensa franja d’espai lliure de separació entre la carretera i la vialitat interna que ordeni 
les futures parcel·les, prevista a manera de franja de separació visual i amb incorporació de 
passos de vianants i bicicletes 
Les cessions d’espais lliures en la futura ordenació de l’àmbit s’han de preveuen a l’extrem oest 
de la actuació, en uns terrenys on s’inicia el pendent de la muntanya i cobert amb bosc de rou-
res   
 

 
                 
 
2.6 Justificació de l’ordenació de l’àmbit 
 
Donada la necessitat d’una tipologia específica per al nou sòl industrial, en quant a dimensions 
i nombre d’activitats, i donades les característiques de la topografia de l’emplaçament i la ne-
cessitat de recuperació d’aquest espai i la integració de la futura edificació en el conjunt de la 
plana de la riera de Les Llosses. El PPU que desenvolupi el SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, 
preveurà l’estructura bàsica i ordenació del futur sòl per a ús industrials, amb l’índex 
d’edificabilitat bruta, els usos admesos, així com les seves intensitats i densitats, i les superfíci-
es de sòl de cessió obligatòria i gratuïta per als diferents sistemes que el doten i complemen-
ten. Amb tot, la proposta ordenarà el sector, amb els paràmetres urbanístics de la mitjana del 
conjunt de les zones industrials del municipi, regulades per la normativa del POUM.  
 
La proposta de delimitació de sòl urbanitzable SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, parteix d’uns 
paràmetres d’ordenació esquemàtics pel que fa a la disposició dels sistemes urbanístics i les 
zones d’aprofitament privat amb destí a sòl industrial, fruit de l’estudi i anàlisis dels condicio-
nants i necessitats, que cal que siguin considerats alhora del desenvolupament del PPU. 
 
L’ordenació parteix de la previsió d’una vialitat interna connectada amb la carretera C-26, per 
mitjà d’una rotonda, que es disposa de forma paral·lela a la cartera, i configura el front 
d’alineació sobre el que s’ordenen les parcel·les destinades a sòl industrial. Tot i tractar-se 
d’una zona on s’hi havien desenvolupat activitats industrials i extractives, no existeix cap xarxa 
de serveis urbans consolidada, i caldrà preveure la urbanització de la totalitat del nou sistema 
de comunicacions amb la dotació íntegra de les infraestructures i xarxes de serveis. 
Caldrà garantir el pas i l’adequació de la xarxa de camins existents dins del sector. 
 
La situació del sistema d’espais lliures es preveurà com a franges de separació entre la vialitat 
interna i la carretera C-26, i entre les parcel·les industrials, a manera de franges de protecció 
visual de l’edificació i d’integració dels espais de connexió amb el sòl no urbanitzable de 
l’entorn, que representen els dos recs afluents que creuen l’àmbit. L’extrem oest de l’àmbit con-
centrarà la major part de sistema d’espais lliures per tal de preservar la transició cap als pen-
dents del final de la vall, i incorporarà la cessió de sòl destinat a equipaments que hauran de 
ser clarament vinculats amb usos per la recuperació i preservació d’aquests espais. 
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2.7 Justificació de l’encaix en el planejament territorial general 
 
El Pla Territorial de les Comarques Gironines PTCG,  és vinculant per tots els plans d’ordenació 
urbanística municipal de nova redacció, les seves revisions i els plànols parcials de delimitació. 
Atès que es vol promoure la modificació del POUM vigent per a la nova delimitació de sòl urba-
nitzable, s’adaptaran les mesures al PTCG. 
El municipi forma part de l’àmbit del PTCG, aprovat definitivament  l’octubre de 2010 és poste-
rior a l’aprovació definitiva del POUM de Ripoll, en data 9 d’abril de 2008.  
 
PTCG estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les actuaci-
ons territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les derivades 
de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic”. (Art. 1.1 
PTCG) 
 
Pel que fa als l’àmbit del Ripollès, l’Àmbit del sistema urbà de Ripoll, el PTCG assigna per al  
municipi de Ripoll, una estratègia de desenvolupament urbanístic qualitatiu i amb reforçament 
nodal per al nucli urbà.  
 

   
 
 
El sòl on es preveu la delimitació de sòl urbanitzable, actualment és classificat com a sòl no 
urbanitzable per la normativa urbanística del POUM vigent, i d’acord amb el PTCG integra el 
Sistema d’Espais Oberts, i gaudeix de protecció territorial com a sòl de protecció preventiva.   
 
Art. 2.10 Sòl de protecció preventiva: definició.  
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urba-
nístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla con-
sidera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planeja-
ment d’ordenació urbanística municipal, i en el marc en que les estratègies que el Pla estableix 
per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si 
escau. 
 
Al SUD-7 “Carretera de Les Llosses” es preveu delimitar una àrea per a ús industrial de mitjana 
i gran implantació, que es objecte d’ampliació del sòl urbanitzable del municipi. Pel que fa al 
sistema d’espais oberts, i hi concorren els següents supòsits: 
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TITOL ll  
Sistema d’espais oberts. 
 
 Art. 2.5 Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts;  
1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i 
infraestructures en els espais oberts els següents: 
a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. 
b) que siguin d’interès públic. 
2. El Pla considera ... que per a l’autorització de noves edificacions recomana una especial 
exigència pel que fa a la seva inserció territorial i paisatgística.  
 
La justificació de l’iterés territorial de l’actuació es centra en els objectius de manteniment de 
l’activitat econòmica, tal i com preveu l’Art. 2.15.6 c) del PTCG. 
 
Art. 2.15 Règim dels usos i edificacions existents en espais oberts;  
4. Amb l’objectiu de recuperar la integritat formal del territori rural, les administracions públiques 
han d’adoptar mesures per al desmuntatge i o enderroc d’aquelles construccions ... destinades 
a activitats subjectes a intervenció ambiental, quan aquestes cessin definitivament  i les edifica-
cions no estiguin legalitzades o es trobin en estat ruïnós. 
6.La possible classificació com a sòl urbà o urbanitzable de petites peces aïllades de sòl per a 
la legalització de determinades edificacions ha de tenir un caràcter especialment restrictiu i s’ha 
d’ajustar als criteris següents: 
c) Quan es justifiqui que l’activitat separada de l’àrea urbana té un interès especial en termes 
econòmics i en llocs de treball, unes perspectives de creixement en el futur que es considera 
desitjable  i una localització acceptable, es pot admetre una classificació com a sòl urbà indus-
trial amb possibilitats d’’extensió en parcel·la única. En aquest supòsit l’espai d’ampliació no 
computa com a sòl d’extensió corresponent a les estratègies que el Pla assenyala per als nuclis 
propers.  
 
El PTCG preveu per al nucli urbà de Ripoll una estratègia de desenvolupament qualitatiu i re-
forçament nodal.  Pel que fa al sistema d’assentaments, i hi concorren els següents supòsits: 
 
TITOL lll 
Sistema d’assentaments. 
 
Art. 3.8 Desenvolupament qualitatiu 
 
Art. 3.17 Creació d’assentaments per a activitat econòmica. 
3. La creació de noves àrees d’activitat econòmica pot fer-se per alguna de les vies següents: 
d)Mitjançant el procediment que estableix l’Art. 1.14 en aquells casos en que la nova àrea 
d’activitat té un interès territorial justificable pel seu valor estratègic o pel seu interès plurimuni-
cipal, avalat per un informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. 
 
El PTCG preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es 
puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratè-
gic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en 
l’article 1.14 “Actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla” per a garantir una avaluació 
suficient dels pros i contres de la iniciativa. 
 
Tal i com preveu l’Art. 1.14 Actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla. Per tal de poder 
iniciar la tramitació de la modificació puntual del POUM, caldrà que la Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya, a vista del present document d’avanç, acordi el reconeixement d’elevat interès terri-
torial de l’actuació, en consideració del valor estratègic de la nova classificació de sòl urbanit-
zable, per al desenvolupament territorial.  
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Pel que fa a la futura ordenació i urbanització de l’àmbit es tindrà en compte el que preveuen 
les Directrius del Paisatge del PTCG, a l’Art. 2.9 Espais degradats. 
 
1. Cal considerar com a un objectiu de validesa general la restitució dels valors paisatgístics a 
aquells llocs on s’ha perdut per causa de processos de degradació, sovint motivats per les acti-
vitats humanes. Son els espais on hi ha extraccions abandonades, abocadors, edificacions 
agràries en desús, edificacions en ruïna, instal·lacions obsoletes, etc., sobre els quals cal actu-
ar mitjançant la promoció de la transformació física.  
2. Les actuacions sobre els espais degradats son, principalment, destinades a la restauració del 
paisatge malmès amb l’objectiu de reintegrar-los en la imatge paisatgística del territori on se 
situen, però, en alguns casos, aquests espais poden ser oportunitats per a projectes creatius 
nous valors paisatgístics. 
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3. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
 
 
3.1 Descripció de la proposta 
 
Per tal d’aconseguir els objectius plantejats i justificats anteriorment, es preveu la modificació 
puntual del POUM, per a la delimitació de l’àmbit de sòl urbanitzable SUD 7 “Carretera de Les 
Llosses". 
 
La modificació parteix d’una proposta d’ordenació esquemàtica, que recull els trets principals 
pel que fa a la disposició dels sistemes urbanístics i les zones d’aprofitament privat amb destí a 
sòl industrial, i l’adequació de la futura urbanització i edificació als condicionants ambientals i 
paisatgístics de l’àmbit i entorn a recuperar. 
Les Normes urbanístiques de la modificació puntual recullen al seu articulat els aspectes princi-
pals que haurà d’incorporar el corresponent PPU de desenvolupament, a partir dels trets princi-
pals de la proposta d’ordenació. 
 
La modificació puntual delimita un sector de sòl urbanitzable, SUD 7 “Carretera de Les Llos-
ses”, amb una superfície de 49.230,00m2 que el corresponent PPU haurà de desenvolupar i 
ajustar en base als condicionants i necessitats que en garanteixin la seva viabilitat.  
 
El nou àmbit s’ordena per tal de delimitar sòl per a ús industrial, amb la disposició d’una vialitat 
interna que en permeti el correcte funcionament i garanteix la connexió amb la xarxa de carre-
teres que el doten. La situació dels espasi de cessió d’equipaments i espais lliures han de facili-
tar una òptima integració del sector amb el sòl no urbanitzable de l’entorn. 
 
La proposta d’ordenació ha de cercar un encaix en el territori i un reduït impacte, alhora que ha 
de possibilitar la supressió de parts malmeses per les anteriors activitats i edificacions, i la re-
cuperació de les dues rieres que travessen el sector. Cal que s’estableixi una interfície gradual 
entre el nou sòl urbanitzable i el sòl rústec, mitjançant la disposició d’espais lliures de protecció 
i es creí un recorregut al llarg del sector per a vianants i bicicletes. 
 
La suficiència de sòl per a acollir la demanda d’activitats industrials de mitjana i gran superfície, 
ha de quedar garantida per als propers anys amb la reserva que es contempla. Els nous ter-
renys industrials s’ordenaran en solars separats per espais lliures, amb una mateixa clau urba-
nística, que en faciliti i garanteixi la ordenació de l’edificació en concordança amb les caracte-
rístiques de l’emplaçament, i la intensitat d’establiments requerida. 
 
A l’est, el nou sòl urbanitzable limita directament amb les finques rústiques situades al nord de 
l’eix de la carretera fins arribar a l’encreuament amb la C-17, on no es preveu cap transformació 
i es conserven íntegres les seves característiques orogràfiques i els usos agrícoles a que actu-
alment son destinades.  
Les finques al sud de la carretera i fins al límit del Paratge Natural de la riera de Les Llosses 
(PN-15), resten igualment com a sòl no urbanitzable. Conserven  íntegrament les seves carac-
terístiques orogràfiques i els usos agrícoles. En part d’aquestes finques existeixen antigues 
construccions en desús, en situació d’edificacions i usos disconformes en el sòl no urbanitza-
ble, la situació de les quals, caldrà regularitzar segons els procediments previst per la legislació 
urbanística en aquest tipus de sòl.  
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3.2 Sistemes 
 
Espais lliures 
Mitjançant la distribució i ordenació del sistema d’espais lliures, el PPU ha de preveure una 
correcta integració ambiental i paisatgística de la futura urbanització i el seu ús i funcionament 
amb el conjunt de sòl rústec de planes i vessants que envolten el futur sector.  
Cal que es disposin diverses franges d’espais lliures de protecció que separin el vial intern i els 
solars industrials respecte de la carretera, amb un relleu accentuat i amb plantació d’arbrat, per 
tal de minimitzar i integrar visualment els fronts edificats dels solars. Dins aquesta franja verda 
de protecció paral·lel.la a la vialitat caldrà preveure un eix per a vianants i bicicletes, que creui 
l’àmbit, a manera de prolongació i connexió amb el camí ral de Ripoll a Les Llosses.   
 
A l’extrem oest del sector caldrà preveure una àmplia cessió d’espai lliure que coincideix amb 
l’inici del vessant del fons de vall, i es correspon amb uns espais a recuperar amb plantació 
d’arbres, i que actuen com a transició entre el nou sòl urbanitzable delimitat i el sòl rústec. En 
aquest àmbit final on es concentri la major cessió d’espai lliure, hi caldrà preveure 
l’emplaçament del solar previst per a equipaments. 
 

 
Esquema orientatiu d’ordenació. SUD 7 “Carretera de Les Llosses”. 
 
Equipaments 
A l’extrem oest del sector, a continuació de la zona per a ús industrial, caldrà disposar d’una 
parcel.la destinada a equipaments comunitaris. El seu accés és preveurà des de la vialitat in-
terna del sector. S’emplaçarà dins de la zona de transició amb el sòl no urbanitzable de bosc 
que limita amb l’àmbit i envoltada d’espais lliures de protecció. La seva situació la fa òptima per 
a usos relacionats amb l’entorn natural i la seva preservació. 
 
Instal·lacions i centres tècnics  
Caldrà preveure una zona destinats a serveis urbans, per a l’emplaçament de les seves cons-
truccions i instal·lacions bàsiques. 
 
Vialitat 
Es preveu la disposició i ordenació de la vialitat de l’àmbit, a partir d’una  rotonda sobre l’actual 
carretera C-26, que permeti l’accés des d’un únic punt al vial intern disposat paral·lel a la carre-
tera que comuniqui i serveixi les parcel·les industrials, amb una amplada de doble carril de 
circulació i previsió d’espai suficient per aparcaments, i que garanteixi espai suficient per al gir i 
maniobres de camions.  
La urbanització de la rotonda i la vialitat interior haurà de preveure la dotació i subministrament 
dels serveis bàsics, provinents del punt d’encreuament entre la carretera de Les Llosses amb la 
C-17, i la seva conducció i centralització fins al nou sector. 
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3.3 Zones 
Es preveu l’ordenació d’una o més parcel·les d’ús industrial, alineades a la vialitat interna de la 
urbanització i envoltades per franges d’espais lliures de protecció. El PPU de desenvolupament 
preveurà la ordenació de l’edificació i les seves condicions formals i volumètriques, de manera 
que s’integri i als condicionants de la topografia i s’encaixi als pendents de la vessant nord de la 
vall. Es preveu una única clau urbanística a definir pel PPU de desenvolupament, que ha de 
seguir els estàndards de les claus existents a la Normativa del POUM, que permeti ajustar pa-
ràmetres referents a l’edificació, separació a límits, alçades màximes... i que faciliti l’establiment 
de grans i mitjanes empreses, i garant la correcta implantació de l’edificació a l’àmbit i el pai-
satge de l’entorn.     
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4. RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  
 
S’adjunten els quadres corresponents al nou àmbit que inclou els terrenys classificats com a sòl 
urbanitzable delimitat SUD-7 “Carretera de Les llosses”. 
 
4.1 Quadre del nou àmbit SUD-7 “Carretera de Les llosses”. 

 
TOTAL SECTOR 49.230,00m2 100% 

SÒL PÚBLIC 29.538,00m2 60,00% 

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES   

Espais de protecció i servitud   

SISTEMA EQUIPAMENTS COMUNITARIS   

Equipaments   

SISTEMA INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES   

Serveis urbanístics i ambientals   

SISTEMA DE COMUNICACIONS   

SÒL PRIVAT 19.692,00m2 40,00% 

ZONA D’INDÚSTRIA    

Parcel·la/s   

 
 
4.2 Justificació de les reserves per a sistemes urbanístics. 
 
La superfície de sòl no urbanitzable que la modificació puntual proposa delimitar com a sòl 
urbanitzable és de: 49.230,00m2 
 
El Pla parcial urbanístic haurà de preveure les reserves mínimes de sòl per a sistemes urbanís-
tics, segons preveu l’Art. 100.1 del TRLUC: 
 
Als Arts. 44 i 45 del TRLUC, es preveuen el deures comuns dels propietaris de l’àmbit pel que 
fa al repartiment de càrregues, les cessions públiques de sòl destinat a sistemes, l’execució i 
conservació de les obres d’urbanització, i la cessió del sòl corresponent a l’aprofitament urba-
nístic del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripoll maig de 2017 
Ferriol Hereu Fina 
Arquitecte municipal 
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5. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
CAPITOL l. DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  
 
Article 1. Àmbit territorial i objecte de la modificació puntual  
 
És objecte d’aquesta modificació puntual la delimitació de sòl urbanitzable delimitat,  
SUD-7 “Carretera de Les Llosses”. 
La modificació puntual del POUM constitueix un instrument d’ordenació de l’àmbit definit a la 
documentació gràfica, de conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística actual.  
L’objectiu fonamental de la modificació puntual és la de garantir una disponibilitat de sòl indus-
trial ajustada a les necessitats d’implantació d’empreses de mitjana i gran dimensió, i alhora 
regenerar un sistema d’espais lliures, que garanteixi la definitiva preservació de l’espai natural 
de la riera de Les Llosses. 
Aquestes normes són d’aplicació en la totalitat de l’àmbit delimitat en aquesta modificació pun-
tual, indicat en la documentació gràfica, i en base als criteris i consideracions exposats a la 
memòria d’ordenació.  
 
Article 2. Marc legal 
 
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que ve donat 
per: 
 
. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme           
(TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei        
d’urbanisme. 
. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(RLUC). 
. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat        
urbanística (RPLU). 
. RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació            
urbana. 
. Pla Territorial de les Comarques gironines, aprovat definitivament per resolució de 
14/09/20110 (PTCG). 
. Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM de Ripoll aprovat definitivament per la CTU en         
data 25/07/2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008 (POUM). 
. Llei 38/2009, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
. Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo RD 1492/2011, de 24 de octubre.  
. Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge. 
. Decret 141/2012, de 30 d’octubre pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels    habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
. Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de        
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi       
d’accessibilitat. 
. Tota aquella legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica, i local vigents.  
 
El sòl contingut dins de l’àmbit objecte de la present modificació puntual té consideració de sòl 
urbanitzable delimitat. 
Per a tot el que la modificació puntual no regula expressament es prendrà de Referència la 
normativa del POUM de Ripoll. 
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Article 3. Contingut i interpretació 
 
1. La modificació puntual està integrada per la següent documentació. (Art. 59 del TRLUC). 

1. Memòria informativa 
2. Memòria justificativa 
3. Memòria d’ordenació 
4. Resum de la modificació puntual  
5. Normes urbanístiques 
6. Plànols informatius i d’ordenació 

 
2. Els documents d’aquesta modificació puntual s’interpretaran sempre atenent el seu contingut 
i d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. 
En casos de contradicció entre documents o d’imprecisió prevaldrà sempre la interpretació més 
favorable a la menor edificabilitat, major dotació per a espais públics, menor incidència paisat-
gística i major protecció ambiental. 
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CAPITOL ll. DESPLEGAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
 
Article 4. Tramitació i procediment d’avaluació ambiental  
 
La Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals a Catalunya d’impuls de l’activitat econòmica, estableix en la 
seva Disposició Addicional vuitena, les regles aplicables en matèria d’avaluació ambiental fins 
que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013. 
 
En l’apartat 6 de la disposició Addicional vuitena de la llei 16/2015, estableix els plans urbanís-
tics que són sotmesos a avaluació ambiental estratègica. 
La present modificació puntual per a la delimitació del sòl urbanitzable delimitat SUD-7 “Les 
Llosses”, s’ajusta als supòsits sotmesos a l’avaluació ambiental estratègica ordinària (supòsit l 
apartat 6.a segon i cinquè). 
 
L’Art. 115 del RLUC (Decret 305/2006) i 86 bis del TRLUC (Decret Legislatiu 1/2010) regulen el 
procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics. 
 
En aquest sentit la present modificació puntual incorpora el Document ambiental Inicial Estratè-
gic, d’acord amb l’Art. 18 de la Llei 21/2013, per tal de realitzar la sol·licitud d’inici de l’avaluació 
ambiental estratègica, davant l’òrgan substantiu. 
 
 
Article 5. Planejament derivat 
 
Amb objecte de complementar les determinacions de la modificació puntual, s’elaboraran, 
d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent: Plans parcials urbanístics. 
 
L’objecte, les determinacions, la documentació i la tramitació dels Plans parcials urbanístics es 
concreten a l’Art. 65 del TRLUC.  
La definició i les condicions dels projectes d’urbanització es detallen als Arts. 72 i 89 del 
TRLUC. 
Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de les pre-
visions d’aquesta modificació puntual hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització amb ca-
ràcter general dels espais d’ús públic, i no seran aprovats si no s’observen les determinacions i 
els criteris establerts a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques modificada pel decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, i 
els corresponents reglaments de desenvolupament. 
 
El planejament derivar i projectes de construcció que es desenvolupin a partir d’aquesta modifi-
cació puntual, hauran d’adaptar-se a les disposicions de la Directiva Marc de l’Aigua, i en parti-
cular adaptar-se al reglament de domini públic hidràulic pel qual es veu afectat l’urbanisme en 
zones inundables.   
Igualment caldrà ajustar-se a les determinacions del Pla Especial d’Infraestructures hidràuli-
ques dels Rius Ter i Freser. 
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CAPITOL lll. DESENVOLUPAMENT DEL PLA EN SÒL URBANITZABLE 
 
Article 6. SUD -7 “Carretera de Les Llosses” 
 
Aquest sector amplia la previsió de sòl urbanitzable recollit al Títol Vl REGULACIÓ DEL SÒL 
URBANITZABLE. CAPITOL 1. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. 
Incorpora la nova delimitació com a sector de sòl per a activitats econòmiques o industrials, 
recollides al punt 2 de l’Art. 282 Sectors en que es divideix el sòl urbanitzable delimitat, de la 
normativa urbanística del POUM. 
 
Es descriu com a nou sector 7 CARRETERA DE LES LLOSSES, a la SECCIÓ SEGONA. 
SECTORS DE PLA PARCIAL de la normativa urbanística del POUM. 
 
SECTOR 7. CARRETRA DE LES LLOSSES 
 
Definició: 
L’àmbit d’aquest sector comprèn en la seva major extensió els  terrenys planers situats a banda 
i banda de la carretera de Les Llosses en el seu tram inicial des de la C-17, entre la riera de 
Les llosses i els vessants de la muntanya del Catllar.   
 
Edificabilitat 
L’edificabilitat bruta del sector és de  0,36 m2 /m2 
 
Condicions d’ús 
 Ús dominant:  
Ús general industrial 
 Usos compatibles 
Ús general terciari 
(Només s’admet l’ús de comerç a l’engròs; el comerç al detall només s’admet  per als productes 
i béns d’equip auxiliars per a la indústria o la construcció.  
Magatzem 
Aparcament 
Servei viari 
Tallers de reparació de vehicles 
Serveis urbans 
Cultural 
Esportiu 
Recreatiu tipusll 
Restauració 
 Usos incompatibles: 
Els usos restants 
 
Condicions generals de l’ordenació 
L’estructura viària del Pla parcial ha d’incorporar la rotonda per a l’accés al vial de servei i ga-
rantir la reserva d’aparcament per a les parcel·les industrials, així com la inclusió d’un itinerari 
per a vianants i bicicletes tot al llarg de l’àmbit. 
 
La major part del sistema d’espais lliures es concentrarà a l’extrem oest de l’àmbit per tal de 
garantir la transició amb el sòl no urbanitzable, i integrar el sòl amb destí a equipament públic.  
 
Part del sistema d’espais lliures es situaran entre l’actual carretera i el vial de serveis, com a 
franja de separació i protecció.  
 
El Pla parcial urbanístic haurà d’establir les actuacions i mesures necessàries per a la integra-
ció de les parcel·les d’ús industrial i la seva edificació, als criteris i mesures dels estudis ambi-
entals corresponents. 
 
El Pla parcial urbanístic i el projecte d’urbanització adoptaran les mesures que s’especifiquen a 
l’Annex l de les normes urbanístiques del POUM. 
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Condicions d’ordenació de l’edificació i d’intensitat d’establiments 
Es preveurà una única clau urbanística, a partir dels estàndards de les zones industrials recolli-
des a la Normativa del POUM vigent, que permeti ajustar aquells paràmetres referents a 
l’edificació, ocupació, alçades màximes, nombre d’activitats... que facilitin les necessitats de les 
activitats de grans i mitjanes empreses, i garanteixin la correcta integració de l’edificació en 
l’àmbit.       
 
Cessions per a sistemes urbanístics 
Les cessions de terrenys per a sistemes urbanístics tenen una extensió del 60%  de la superfí-
cie del sector del PPU, segons resulta del càlcul de l’edificabilitat del sector.  
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6. PLÀNOLS 
 
1. Situació i emplaçament.  
2. Estat actual. 
3. Proposta de delimitació 
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7. ANNEX l
Avaluació ambiental: Document ambiental inicial estratègic.
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i concreció a 
partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament, que es pronuncia clarament a favor 
d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a 
comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el respecte al 
medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de 
l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament 
sostenible. Relacionat, doncs, amb aquesta primera premissa, la Llei també esmenta que entre la 
documentació necessària per la tramitació de tot un seguit de figures de planejament urbanístic és 
preceptiva l’elaboració de, com a mínim, un informe que descrigui en termes ambientals les 
característiques del projecte.  

Actualment la legislació vigent a Catalunya per l’avaluació ambiental de plans i projectes és la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental determina una avaluació ambiental estratègica 
ordinària o simplificada per determinats plans urbanístics, ja que la Llei 6/2009 de 28 d’abril sobre 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes no ha estat adaptada encara a la normativa 
estatal.  

La Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix en la seva 
Disposició Addicional vuitena (DA8è), les regles aplicables en avaluació ambiental fins que la Llei 
6/2009 s’adapti a al Llei de l’Estat 21/2013, determinant en l’apartat 1 de la DA8è: “Mentre no es duu 
a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la 
normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, 
d’acord amb les regles contingudes en la present disposició.” 

En l’apartat 6 de la DA8è de la Llei 16/2015, estableixen els plans urbanístics i les modificacions que 
han de ser sotmesos al tràmit d’avaluació ambiental estratègica ordinària o simplificada. La 
modificació puntual 11 del POUM de Ripoll s’ajusta al supòsit cinquè de l’apartat 6a de la Llei, 
sotmès a l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles 
següents: 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

[...] 

Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o 
de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

L’avaluació ambiental ha de centrar-se en aquells valors, vulnerabilitats i impactes significatius 
derivats de les noves accions produïdes per la modificació; aquest s’inicia en una fase en la que 
s’estableixen uns objectius de protecció generals bàsics que cal seguir durant l’elaboració de la 
proposta. L’avaluació ambiental és una eina de gestió ambiental que pretén integrar criteris 
ambientals i de sostenibilitat en el disseny i revisió de plans i programes, tot i que també és aplicable 
a propostes polítiques i legislatives. Basada en un enfocament proactiu, l'avaluació ambiental 
estratègica ha de permetre posar al mateix nivell els aspectes ambientals, socials i econòmics des de 
les primeres fases del procés de presa de decisions. La característica que diferencia el procés d’AAE 
respecte altres mètodes d’avaluació ambiental de plans o projectes i que a priori ha d’augmentar 
l’efectivitat d’aquesta avaluació ambiental, és justament el fet que es porta a terme des de les 
primeres fases del procés de presa de decisions. 
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1.2. CONTINGUT DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

En el títol II – Capítol I de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, es regulen els 
tràmits i documentació de l’avaluació ambiental estratègica ordinària; en l’article 17 i 18 s’estableix 
que en la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, acompanyant a l’esborrany 
de la modificació, s’ha de presentar davant l’òrgan substantiu, un document inicial estratègic, amb el 
contingut mínim que fixa l’article esmentat.  

Així, el present document és el document ambiental inicial estratègic de la modificació puntual 
11 del POUM de Ripoll per la delimitació del sòl urbanitzable industrial SUD7 “Carretera de Les 
Llosses”, redactat segons les determinacions establertes en la Llei 21/2013 de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, així com la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre l’avaluació ambiental de plans i 
programes en el medi ambient, el Text refós de la llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), i les 
seves modificacions, i el seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

El procediment d’avaluació ambiental ha de complir el que s’estableix en els articles 17 a 28 de la Llei 
6/2009, i els articles 17 al 28 de la Llei 21/2013. 

A l’article 18 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental s’especifica el contingut mínim del document 
ambiental inicial estratègic. 

Article 18. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de 
presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, 
una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, acompanyada de l’esborrany del 
pla o programa i d’un document inicial estratègic que ha de contenir, com a mínim, la informació 
següent: 

a) Els objectius de la planificació. 

b) L’abast i el contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables, 
tècnicament i ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Els potencials impactes ambientals tenint en compte el canvi climàtic. 

e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 

La finalitat d’aquest document ambiental inicial, és determinar els aspectes rellevants del medi que 
poden veure’s afectats pel desenvolupament de la modificació puntual, determinar les condicions de 
la normativa i planejament ambiental vigent i identificar la millor alternativa possible en funció dels 
criteris ambientals, en compliment de l’actual Llei d’urbanisme i del reglament que la desenvolupa.  

L’òrgan ambiental (Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, en endavant OTAA), un cop rebuda la 
sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica ordinària i la documentació pertinent, ha d’elaborar 
el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

1.3 ESBÓS I OBJECTIU DE LA MODIFICACIÓ 

1.3.1. ANTECEDENTS 

El Pla general d’ordenació urbana de Ripoll de 1983 (PGOU), qualificava les finques agrupades al 
voltant d’aquest tram inicial de la carretera de Les Llosses, com a sòl no urbanitzable:  

Zona 11. Serveis (Inclou terrenys que per la seva proximitat a la carretera poden ser objecte de 
construccions que en depenen o la serveixen). 

Aquesta situació va representar que a banda i banda d’aquest tram de carretera s’anessin establint 
una sèrie d’usos i de construccions, sense massa control ni garanties respecte els objectius i les 
previsions que fixava la normativa urbanística, desvirtuant el valor paisatgístic i posant en dubte els 
valors naturals de part de les planes agrícoles i de l’àmbit de la riera de les Llosses. 
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Al llarg dels anys, part de les activitats amb més impacte sobre la zona han cessat, sense possibilitat 
de reprendre, però han deixat sobre terreny la traça d’edificacions, instal·lacions i runes. 

Durant la tramitació del nou planejament de Ripoll es va plantejar qualificar com a sòl Urbanitzable 
aquesta zona, però el POUM de Ripoll aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona en sessió de 9 d’abril de 2008 (publicat al DOGC núm. 5181 el 25 de juliol de 2008), acaba 
qualificant-la com a sòl no urbanitzable:  

Zona ECP: Espai de conreu i pastura, sòl regulat als articles 354 al 358 de les normes del POUM.  

Zona EBM: Espai de bosc i muntanya, sòl regulat als articles 359 al 363 de les normes del POUM. 

L’any 2014 ja es va iniciar la tramitació d’una modificació puntual del POUM de Ripoll per delimitar un 
sòl industrial entorn la carretera de Les Llosses. Es va aprovar inicialment pel Ple Municipal el 
29/4/2014 (publicada al DOGC núm. 6621 de 13/5/2014), i va ser informada per alguns organismes 
com: ACA, Agricultura, Carreteres, etc. Aquesta modificació tenia una superfície aproximadament de 
130.000 m2 (àmbit molt més gran que la modificació que ara es torna a iniciar). El tràmit urbanístic 
d’aquesta modificació puntual no va continuar i per això ara s’enfoca de nou amb un àmbit molt més 
reduït i seguint el procediment ambiental d’acord normativa vigent en l’actualitat. 

1.3.2. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ1 

Com s’exposa a la memòria d’avanç de la modificació puntual: “ A partir de la situació actual del sòl 
industrial consolidat, és palesa la dificultat per a preveure nou sòl industrial per a la implantació de 
noves empreses de mitjana i gran dimensió. Tenint en compte la importància per al municipi de la 
generació de nova activitat econòmica, l’Ajuntament de Ripoll promou aquesta modificació puntual del 
POUM de Ripoll per a la delimitació de nou sòl urbanitzable amb destí a ús industrial. 

L’objecte de la modificació de planejament és: 

- Delimitar un sector de sòl no urbanitzable en un àmbit específic de la plana de la riera de Les 
Llosses, per tal d’ordenar nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, que 
garanteixi la previsió de futures parcel·les per a l’establiment d’activitats d’usos industrials, de mitjana 
i gran superfície. 

- Fixar aquest nou sòl urbanitzable delimitat SUD 7 “Carretera de Les Llosses”, sobre els terrenys 
ocupats per antigues activitats i les seves edificacions, ara en desús, per tal de suprimir l’impacte 
paisatgístic actual, regenerar l’entorn immediat i garantir una total integració de la futura edificació. 

- Supeditar el desenvolupament d’aquest nou sòl urbanitzable al corresponent Pla Parcial Urbanístic, 
que incorpori i reguli les condicions generals de l’ús industrial, la ordenació de l’edificació, la seva 
volumetria, tractament formal i integració en l’entorn.” 

                                                 
 
 
1 Informació extreta de la memòria d’avanç de la modificació puntual del POUM de Ripoll 
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2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 
SIGNIFICATIUS PER LA MODIFICACIÓ 

Per tal de justificar la necessitat de sòl industrial al municipi, i localitzar l’espai més òptim, de menor 
sensibilitat ambiental i que tingui condicions territorials necessàries, en aquest apartat es realitza 
prèviament primer un anàlisi del sòl industrial existents al municipi i pobles limítrofs del Ripollès, i 
posteriorment s’estudia la sensibilitat ambiental del terme municipal de Ripoll. 

2.1. ANÀLISI TERRITORIAL DEL SÒL INDUSTRIAL  

Per l’anàlisi territorial del sòl industrial s’ha ampliar l’àmbit d’anàlisi més enllà del terme municipal de 
Ripoll, malgrat la iniciativa i promoció d’aquesta nova delimitació de sòl industrial és de l’Ajuntament 
de Ripoll. Així, s’han analitzat els municipis de la comarca del Ripollès limítrofs amb Ripoll que tenen 
una tradició i història industrial i disposen de sòls d’aquesta tipologia, concretament s’han analitzat els 
sòls industrials de Sant Joan de les Abadesses, al nord-est de Ripoll, i de Campdevànol, al nord-oest. 
Pel que fa als municipis de Les Llosses, Vallfogona del Ripollès i Ogassa, no s’han analitzat perquè 
són pobles de poca tradició industrial i que no disposen d’unes bones comunicacions per poder acollir 
un sòl industrial com el que es vol delimitar, a més s’han aprofitat les dades disponibles a la 
“Plataforma de dinamització dels polígons industrials del Ripollès” de l’Agència de Desenvolupament 
del Ripollès (antic Consorci Ripollès Desenvolupament) que no disposa d’informació industrial 
d’aquests municipis. 

2.1.1. ÀMBIT TERRITORIAL 

El municipi de Ripoll, de 73,7 Km2 de superfície, és la capital de la comarca del Ripollès. Limita al 
nord amb els municipis d’Ogassa i Campdevànol, al nord-est amb Sant Joan de les Abadesses, a l’est 
amb Vallfogona del Ripollès, al sud-est amb Vidrà (municipi de la comarca d’Osona), al sud amb 
Santa Maria de Besora (també comarca d’Osona), i a l’oest amb Les Llosses. 

Imatge 1. Plànol de la situació del terme municipal dins la comarca 

 
Font: http://www.municat.gencat.cat 
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El terme és molt muntanyós, amb altituds que arriben aprox. 1000-1200 m., la població es concentra 
al voltant dels dos rius principals (el Freser i el Ter), que han estat claus pel desenvolupament i 
evolució del municipi. El nucli urbà de Ripoll ha anat englobant algunes colònies industrials i també 
antics nuclis de població que abans estaven separats físicament de la vila. La població és de 10.583 
habitants (any 2016). 

Dominen al municipi els hàbitats forestals típics de muntanya mediterrània, els quals són  
Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), calcícoles i mesòfiles, dels obacs de l'estatge montà dels 
Pirineus i Rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles, de la muntanya mitjana. 
Gran part del terme municipal forma part dels espais naturals protegits de l’EIN Serres de Milany - 
Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt i les Riberes de l'Alt Ter.  

L’activitat industrial té força importància a Ripoll, és una tradició secular, el municipi ha estat un dels 
bressols de la industrialització catalana, en aprofitar-se els meners ferris, els boscos i la força de 
l’aigua. Quan la primitiva indústria del ferro va desaparèixer a mitjan segle XIX, va donar pas al 
desenvolupament de les indústries de teixits (cotó, filatures) que aprofitaven els antics canals del Ter i 
del Freser o nous salts d’aigua construïts en tots dos rius. En les dècades de 1950 i 1960 va prendre 
nova empenta el sector de la metal·lúrgia, especialitzant-se en la indústria pesada, sobretot en 
l’estampació i la fabricació de màquines i d’eines, i es concentrà en unes poques empreses de grans 
dimensions entre Ripoll i Campdevànol. La coincidència d’aquests dos sectors (el metal·lúrgic i el 
tèxtil) va fer que entre el 1950 i el 1975 es donés l’època de major empenta industrial de Ripoll. A 
partir del 1975, però, s’inicià una crisi que afectà les empreses tèxtils i les metal·lúrgiques, si bé des 
del 1985 hi ha una lenta reactivació industria. El sector tèxtil, després d’una llarga etapa 
d’estancament, ha anat adquirint un bon nivell d’activitat. El sector metal·lúrgic, les principals 
empreses són dedicades a la producció d’aparells de ventilació i d’altres d’aplicació industrial i 
domèstica. Un altre sector industrial important a Ripoll fou el paperer, però el 1995 tancà la Paperera 
Riera que fins aleshores era la primera indústria paperera de la comarca. 

A causa de la seva situació estratègica, passen pel terme els principals eixos de comunicació de la 
comarca. D’una banda la C-17, que a l’altura de Ripoll continua amb el nom de N-260, que ve de Vic i 
va en direcció a Ribes de Freser i la Cerdanya. D’altra banda, la C-26 porta cap a Sant Joan de les 
Abadesses i Camprodon. D’altra banda les comunicacions cap a la Garrotxa han millorat des de 
l’obertura del túnel de Capsacosta al TM de la Vall de Bianya, a través de la carretera N-260. El 
municipi de Ripoll també s'hi pot accedir amb tren mitjançant la línia R3 amb enllaç diària amb 
Barcelona i Puigcerdà; i amb autobús mitjançant TEISA, des de Barcelona, Girona i des d'Olot.  

Sant Joan de les Abadesses té una superfície de 53,7 Km2 i una població (any 2016) de 3.342 
habitants, el segon municipi més important de la comarca del Ripollès. 

Pel que fa al relleu físic, forma una típica vall dels Pre-pirineus, de direcció NE-SW, estesa entre els 
vessants meridionals del Taga (2040m.) i de la Serra Cavallera, al nord, i els septentrionals de la 
serra de Puig Estela (2013m.) i el turó de Castelltallat(1274m.), al sud.  

Els usos del sòl predominants en el municipi de Sant Joan de les Abadesses són majoritàriament de 
caràcter forestal, boscos de pins, roures o faigs als llocs més elevats del municipi. Però disposa d’una 
vall coberta de pastures, que ocupen les coromines dels masos que es despoblen als vessants de la 
vall.  

La població es concentra al fons de la vall i el nucli de Sant Joan, al llarg del Ter i de la carretera de 
Ripoll a Camprodon i al coll d’Ares. L’ocupació humana ha crescut entorn el monestir, i compren a 
més a més, tota una població molt disseminada de masos relacionat amb l’activitat agrícola i 
ramadera tradicional, i les colònies tèxtils: la Colònia Llaudet i la Colònia Jordana. 

El 1879 l’arribada del ferrocarril i la intensa explotació de les mines de carbó de pedra de Surroca, 
comporta un canvi en el sector econòmic i social de la població. A l’inici del s. XX la creació 
d’indústries i colònies, principalment tèxtils, que aprofitament la força motriu del Ter va doblar la 
població de Sant Joan. Després de la crisi del tèxtil i la guerra civil, en els últims 20 anys, s’han creat 
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noves i diverses indústries fent de Sant Joan de les Abadesses un municipi d’economia diversa; el 
monestir i diversos monuments l'han convertida en un important punt d'atracció turística. Sant Joan de 
les Abadesses és una vila de caire industrial que encara manté una petita part de l’agricultura i també 
un sector ramader força dinàmic. 

La xarxa viària del municipi la formen principalment les carreteres C-26 de Ripoll a Sant Joan, GIV-
5211 que va a Ogassa, GI-521 que enllaça Sant Joan amb Olot per Sentigosa  (passant per Coll de 
Caubet), i la C-38 que va fins a Molló passant per Sant Pau de Segúries i Camprodon.  

Campdevànol té una superfície de 32,6 Km2 i una població (any 2016) de 3.314 habitants. 

El municipi de Campdevànol s’assenta sobre la plana al·luvial i s’ha desenvolupat al llarg d’un riu, el 
Freser. El relleu físic del municipi es caracteritza per la presència de serralades pertanyents al pre-
Pirineu al nord com és el cas de la Serra de Sant Amanç i la part més oriental de la Serra del 
Montgrony. A  l’extrem oest del límit municipal es troba el Serrat del Forcat, que delimita el terme. El 
límit sud ve definit per la Serra de Sant Marc i el Serrat de l’Auró a la riba dreta del Freser, mentre que 
a l’esquerra el límit el delimiten les carenes que formen el Puig de la Devesa, el Coll de la Salina, el 
Puig del Ram i el Coll dels Tres Termes.  

Les masses forestals són la coberta principal del municipi, destaca un predomini de boscos 
d’aciculifolis dispersos pel municipi, els quals són presents tant a la meitat nord com a al meitat sud, 
en canvi la major part dels boscos de caducifolis creixen a la franja nord del municipi. La distribució 
dels conreus herbacis de secà es troba principalment a les vores del riu Merdàs i dels seus efluents. 
La concentració dels usos urbans es situa entre el riu Merdàs i el Freser i sobretot a l’entorn del riu 
Freser. Pel què fa a les zones industrials, aquestes han crescut majoritàriament a les vores del 
Freser, aprofitant així aquest recurs. 

El poble de Campdevànol és el cap de municipi, que comprèn, a més, diverses colònies fabrils que 
han anat sorgint arran de la industrialització del terme i que s’esglaonen al llarg del riu en direcció a 
Ribes de Freser: el Molinou (la més propera al poble de Campdevànol), la colònia Pernau i la colònia 
l’Herand, ja al límit amb Ribes de Freser. El poble inclou, a més, els barris del Castell, la Creu i 
Vistalegre i les partides o demarcacions territorials de Sant Cristòfol de Campdevànol, Sant Llorenç 
de Campdevànol, Sant Martí d’Armàncies, Sant Pere d’Auira i Sant Quintí de Puig-rodon. 

Tot i la presència d’una considerable activitat ramadera, el sector primari només ocupava una petita 
quantitat de treballadors de Campdevànol, i el que ha predominat tradicionalment són les activitats 
industrials. Juntament amb Ripoll forma l’àrea de més concentració industrial de la comarca. Ara bé, 
les diverses crisis que s’han produït des del 1975 i sobretot la que afectà la Farga Casanova el 1989 
han tingut conseqüències molt negatives per al teixit industrial de la població. Per cercar solucions a 
la desindustrialització s’han creat nous polígons industrials que afavoreixen la instal·lació de noves 
empreses. Tradicionalment el sector del metall havia estat el preponderant, seguit del tèxtil. 
Actualment, però, es presenta molt diversificat, destaquen el tèxtil, els metalls i els plàstics, a més 
d’una fàbrica de guix, i algunes empreses constructores.  

La xarxa viària municipal permet una bona comunicació amb els municipis de rodalies com Ripoll, 
Gombrèn o Ribes de Freser a través de les carreteres N-152 i GI-401. També hi ha estació ferroviària 
de la línia Barcelona-Puigcerdà, i un heliport. 

2.1.2. ZONES INDUSTRIALS  

a) Ripoll 

Situació territorial de les zones industrials a Ripoll 

Tots els polígons industrials de Ripoll es troben a les afores del nucli urbà principal. Bàsicament es 
tracta de polígons amb naus de petita i mitjana empresa tot i que també hi ha algunes naus grans 
d’empreses consolidades i importants al municipi, i les antigues colònies industrials que van estar 
actives durant anys al costat dels cursos d’aigua del Ripollès. 
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La ubicació dels polígons industrials al municipi de Ripoll es divideix bàsicament en tres zones: 

• Zona nord-est: sortint de Ripoll en direcció a Sant Joan de les Abadesses per la carretera de 
Sant Joan (C-26) es localitzen els polígons d’Estamariu, i el polígon industrial de Mas d’en 
Bosch al nord del Ter. El polígon dels Pintors es troba al costat sud i est del Ter (on hi ha la 
Deixalleria). I finalment, després de l’enllaç de la C-26 amb la N-260, a banda i banda de la N-
260 hi ha el polígon industrial La Barricona.  

• Zona nord-oest: sortint de Ripoll en direcció a Campdevànol per la N-260, hi ha els polígons 
de Rocafiguera i la Colònia Sorribes, i més a prop de Campdevànol que de Ripoll hi ha el 
polígon industrial Casanova de Baix. 

• Al sud del nucli de Ripoll, però pròxim al nucli urbà, hi ha el polígon industrial d’Agafallops; i 
més al sud i a tocar de la C-17, entre el Ter i la línia de ferrocarril hi ha la Colònia Santa Maria 
o del Roig. 

Imatge 2. Plànols de la situació dels polígons industrials al municipi de Ripoll 

 

Planejament urbanístic municipal del sòl industrial a Ripoll 

El POUM de Ripoll aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió 
de 9 d’abril de 2008 (publicat al DOGC núm. 5181 el 25 de juliol de 2008), estima una superfície de 
sòl industrial al municipi d’aproximadament en 50,9ha., essent 40ha. aproximadament de sòl industrial 
d’indústria d’edificació aïllada (clau 13) i 10,9ha. aproximadament de sòl industrial d’indústria segons 
alineacions (clau 14). 

La regulació i definició d’aquestes zones industrials definides pel POUM de Ripoll és la següent (Títol 
V – Capítol I): 

Clau 13. ZONA D’INDÚSTRIA AÏLLADA 

Correspon a aquelles àrees destinades a la ubicació d’indústries i magatzems en edificacions aïllades. En funció 
de les condicions d’ordenació de l’edificació es distingeixen als plànols les següents subzones que s’identifiquen 
amb el codi que s’indica per a cadascuna: 
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• Indústria aïllada d’intensitat 1 (13.1)  

La superfície mínima de parcel·la és de 10.000 m2. 

L’ocupació màxima de la parcel·la per l’edificació és del 60%. 

El sostre màxim edificable és el que resulti d’aplicar el coeficient d’ 0,65 m2 /m2 a la superfície de la parcel·la. 

El volum màxim edificable sobre la rasant és el que resulti d’aplicar el coeficient de 4 m3/m2. 

L’alçada màxima és de 12 m. 

S’admet un únic establiment per parcel·la mínima. En les parcel·les de superfície superior al doble de la mínima, i 
amb una longitud de front de parcel·la superior en un 50 % al del front mínim, s’admetran dos establiments 
com a màxim. 

• Indústria aïllada d’intensitat 2 (13.2) 

La superfície mínima de parcel·la és de 2.500 m2 

És la que resulta de respectar les separacions als límits de parcel·la. En cap cas l’ocupació màxima de la 
parcel·la per l’edificació ultrapassarà el 60%. 

El sostre màxim edificable és el que resulti d’aplicar el coeficient de 0,65 m2/m2 a la superfície de la parcel·la. 

El volum màxim edificable sobre la rasant és el que resulti d’aplicar el coeficient de 4,5 m3/m2s. 

L’alçada màxima és de 9 m. al perímetre de l’edificació i 10 m. el punt més alt de la coberta. 

S’admet un únic establiment per parcel·la mínima. 

• Indústria aïllada d’intensitat 3 (13.3) 

La superfície mínima de parcel·la és de 1.500 m2. 

És la que resulta de respectar les separacions als límits de parcel·la. En cap cas l’ocupació màxima de la 
parcel·la per l’edificació ultrapassarà el 60%. 

El sostre màxim edificable és el que resulti d’aplicar el coeficient de 0,9 m2/m2 a la superfície de la parcel·la. 

El volum màxim edificable sobre la rasant és el que resulti d’aplicar el coeficient de 4,5 m3/m2s. 

L’alçada màxima és de 9 m. al perímetre de l’edificació i 10 m. el punt més alt de la coberta. 

S’admet un únic establiment per parcel·la mínima. 

Clau 14. ZONA INDUSTRIAL SEGONS PERÍMETRES REGULADORS. 

Correspon a aquelles àrees destinades a la ubicació d’indústries i magatzems en edificacions agrupades entre 
mitgeres, alineats o no a la via pública, formant barres, segons els perímetres grafiats als plànols d’alineacions 
de l’edificació. 

El tipus d’ordenació és el d’edificació entre mitgeres. 

La superfície mínima de parcel·la és de 800m2 i front mínim 15m. 

L’ocupació màxima de la parcel·la ve determinada per les alineacions de l’edificació grafiades als plànols 

El sostre màxim edificable dins la parcel·la no ultrapassarà en cap cas el que correspon a la superfície ocupable 
de la parcel·la més un 15 % sobre aquella superfície. 

L’alçada màxima per a les edificació que en els plànols d’alineacions es determinin com edificables només en 
planta baixa, l’alçada és de 5,00 m. L’alçada màxima per a la resta d’edificacions és de 9,00 m 

S’admet un únic establiment per parcel·la mínima. 

El POUM de Ripoll també delimita diferents sectors de planejament derivat d’ús industrial: 

• PAU 2.08 El Roig – 13.118m2 de superfície, qualificació urbanística clau 13.2, al P.I. del Roig.  
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• PAU 4.02 Can Noguera– 19.218m2 de superfície, qualificació urbanística clau 13.2, al P.I. Rocafiguera 

S’admeten tres parcel·les: dues parcel·les de 6000 m² de superfície mínima, i una altra vinculada a la 
central hidroelèctrica, amb un front mínim sobre via pública de 10 m; resta de condicions, les que 
corresponen segons la qualificació urbanística. 

 

• PAU 4.03 Soler i Palau – 12.514m2 de superfície, qualificació urbanística clau 13.2, al P.I.Rocafiguera 

 

• PAU 5.01 Ferros Arimany – 8.721m2 de superfície, qualificació urbanística clau 13.2, al P.I. Estamariu 
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• PAU 5.02 Casals – 12.484m2 de superfície, qualificació urbanística clau 13.1, al P.I. Estamariu 

 

• PAU 5.03 Barricona – 40.409m2 de superfície, qualificació urbanística clau 13.2 i 14.1, al P.I. Barricona 

 

• PMU 2.01 Carrer Indústria– 16.868m2 de superfície, qualificació urbanística clau 12 

Els objectius que el POUM determina per aquest àmbit són: Prolongació del carrer Indústria fins al nou 
passeig i rotonda d’accés; acabament de l’estructura urbana de l’eixample de l'Estació i eixamplament 
del carrer Progrés. Implantació de nous residencials i terciaris. Creació d’una nova façana urbana sobre 
l’entrada al barri de l’Estació des del sud. 

 

• SUD6.Rocafiguera, regulat als articles 320 al 325 del POUM, al P.I. Rocafiguera 

Superfície total 2,08 ha. i qualificació urbanística 13.1 i 13.2 

 

 

Actualment alguns d’aquests sectors de planejament derivat definits pel POUM de Ripoll es troben 
totalment o parcialment desenvolupats, tot seguit es resumeix la disponibilitat d’aquests sòls 
industrials delimitats pel planejament vigent: 
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Taula 1. Resum dels sectors industrials delimitats pel POUM de Ripoll i superfície disponible d’ús industrial 

Sectors POUM Ripoll Superfície Situació Sòl d’aprof. 
Industrial (m2) qualificació Estat 

desenvolupament 

Sòl 
disponible 

(m2) * 

PAU 2.08 El Roig 13.118m2 El Roig 6.489 clau 13.2 No desenvolupat 6.489 

PAU 4.02 Can Noguera 19.218m2 Rocafiguera 16.646 clau 13.2 Parcialment 
desenvolupat (1) 

PAU 4.03 Soler i Palau 12.514m2 Rocafiguera 9.698 clau 13.2 Desenvolupat 0 

PAU 5.01 Arimany 8.721m2 Estamariu 5.548 clau 13.1 No desenvolupat 5.548 

PAU 5.02 Casals 12.484m2 Estamariu 9.559 clau 13.1 No desenvolupat 9.559 

PAU5.03 Barricona 40.409m2 Barricona 23.289 clau 13.1/14.1 Parcialment 
desenvolupat (2) 

SUD6 Rocafiguera 2,08 ha Rocafiguera 7.179 clau 13.1/13.2 No desenvolupat 7.179 

TOTAL 
      

28.775 

*Informació de les fitxes del POUM sobre aprofitament industrial de cada sector. 

(1) Al polígon de Rocafiguera, part del sector de Can Noguera (PAU4.02) està desenvolupat, i segons informació 
de l'Ajuntament de Ripoll, la resta dels terrenys han estat adquirit per empresa consolidada i en expansió al 
municipi, pel seu creixement dins el polígon. 

(2) Al polígon de Barricona, els sòls pendent de desenvolupar del PAU5.03, segons informació de l'Ajuntament 
de Ripoll, actualment ha estat concedida llicència d'obres per la seva execució. 
 

Com es mostra a la taula anterior, el sòl disponible d’ús industrial a Ripoll, segons el planejament 
vigent al municipi és de 28.775 m2. Però cal tenir en compte alguns aspectes, i entendre que el 
desenvolupament d'alguns sectors és complicada, i que la disponibilitat d’aquest sòl a curt/mitjà 
termini no sembla viable: 

- El PAU2.08 El Roig, al polígon de la Colònia de Santa Maria - El Roig, té uns costos de 
desenvolupament elevats per la implantació de les mesures front el risc d'inundació, per la 
seva proximitats al riu Ter. Igualment, cal tenir en compte que l'accés al sector és complicat, 
només existeix un pont de reduïdes dimensions sobre el Ter per accedir al polígon, pel que 
també caldria una intervenció i actuació d'elevat cost en l'accés i vialitat a l'àmbit.  

- El PAU 5.01 i PAU5.02 a Estamariu, aquests sectors també tenen unes càrregues associades 
al risc d'inundabilitat complicades i elevades d'executar, ja que el sector limita amb el Ter. A 
més d'altres problemes de propietats, i edificacions existents als terrenys dels dos sectors. 

- SUD6 Rocafiguera, és l'únic sector d'aprofitament industrial que preveu el POUM de Ripoll. 
Aquest sector no està desenvolupat, i té unes característiques físiques i territorials 
complicades pel seu desenvolupament: es situa en terreny de relleu accidentat, a les 
proximitats del Freser i altres canals fluvials, en terreny agrícola productiu, i té unes càrregues 
associades respecte la vialitat i el relleu pel desenvolupament del sector elevades. 

b) Sant Joan de les Abadesses 

Situació territorial de les zones industrials a Sant Joan de les Abadesses 

A Sant Joan de les Abadesses els polígons industrials del municipi, on es situen la majoria de les 
empreses del municipi, es poden agrupar en tres sectors del municipi, al llarg de la N-260: 

- Abans d’arribar a Sant Joan de les Abadesses, es localitza al sud de la carretera N-260, el 
Polígon industrial de Cal Gat. 

- A la sortida de Sant Joan de les Abadesses, i al sud del riu Ter, s’ubica a banda i banda de la 
N-260 el polígon industrial de la Colònia Llaudet. 

- Entorn el nucli urbà de Sant Joan es situen altres sectors industrial: al nord: Estilu 2 i Cotolla, 
ambdós al nord del riu Ter; al sud del riu Ter hi ha el polígon d’Espona. Al sud del nucli, i de la 
carretera N-260 hi ha dos polígons més: Casals i Coromina del Bac. 
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Imatge 3. Plànol de la situació dels polígons industrials al municipi de Sant Joan de les Abadesses 

 

Planejament urbanístic municipal del sòl industrial a Sant Joan de les Abadesses 

El POUM de Sant Joan de les Abadesses va ésser aprovat el 21/07/2010 (DOGC núm. 5806 a data 
28/01/2011). La regulació i definició d’aquestes zones industrials definides pel POUM de Sant Joan 
de les Abadesses és la següent: 

Clau 13. ZONA D’INDÚSTRIA AÏLLADA 

Correspon a aquelles àrees destinades a la ubicació d’indústries i magatzems en edificacions aïllades. En funció 
de les condicions d’ordenació de l’edificació es distingeixen als plànols les següents subzones que s’identifiquen 
amb el codi que s’indica per a cadascuna: 

• Indústria aïllada d’intensitat 1 (13.1)  

La superfície mínima de parcel·la és de 5.000 m2. 

L’ocupació màxima de la parcel·la per l’edificació és del 50%. 

El sostre màxim edificable és el que resulti d’aplicar el coeficient d’ 0,65 m2 /m2 a la superfície de la 
parcel·la. 

El nombre màxim de plantes és de 3. 

L’alçada màxima és de 12 m. 

S’admet un únic establiment per parcel·la mínima.  

• Indústria aïllada d’intensitat 2 (13.2) 

La superfície mínima de parcel·la és de 2.000 m2 

És la que resulta de respectar les separacions als límits de parcel·la. En cap cas l’ocupació màxima de 
la parcel·la per l’edificació ultrapassarà el 60%. 

El sostre màxim edificable és el que resulti d’aplicar el coeficient de 0,90 m2/m2 a la superfície de la 
parcel·la. 

El nombre màxim de plantes és de 2. 

El volum màxim edificable sobre la rasant és el que resulti d’aplicar el coeficient de 4,5 m3/m2s. 

L’alçada màxima és de 9 m. al perímetre de l’edificació i 10 m. el punt més alt de la coberta. 

S’admet un únic establiment per parcel·la mínima. No obstant en parcel·les de superfície superior a 
2.000 m2 s’admet un nombre d’establiments igual al que resulti d’aplicar la proporció de tres 
establiments per cada 2.000 m2 de parcel·la, dins l’edificació amb un mínim de 400 metres de sostre 
construït en planta baixa cadascun. 
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• Indústria aïllada d’intensitat 3 (13.3) 

La superfície mínima de parcel·la és de 1.000 m2. 

És la que resulta de respectar les separacions als límits de parcel·la. En cap cas l’ocupació màxima de 
la parcel·la per l’edificació ultrapassarà el 60%. 

El sostre màxim edificable és el que resulti d’aplicar el coeficient de 1,1 m2/m2 a la superfície de la 
parcel·la. 

El nombre màxim de plantes és 2. 

L’alçada màxima és de 9 m. al perímetre de l’edificació i 10 m. el punt més alt de la coberta. 

S’admet un únic establiment per parcel·la mínima. 

Clau 14. ZONA INDUSTRIAL SEGONS PERÍMETRES REGULADORS. 

Correspon a aquelles àrees destinades a la ubicació d’indústries i magatzems en edificacions agrupades entre 
mitgeres, alineats o no a la via pública, formant barres, segons els perímetres grafiats als plànols d’alineacions 
de l’edificació. En funció de la superfície mínima de parcel·la es distingeixen als plànols les següents subzones 
que s’identifiquen amb el codi que s’indica per a cadascuna: 

• Zona industrial segons alineacions d’intensitat 1 (14.1) 

La parcel·la mínima és de 500m2 de superfície i 16m. de front mínim. 

• Zona industrial segons alineacions d’intensitat 2 (14.2) 

La parcel·la mínima és de 250m2 de superfície i 12m. de front mínim. 

El tipus d’ordenació és el d’edificació entre mitgeres. 

L’ocupació màxima de la parcel·la ve determinada per les alineacions de l’edificació grafiades als plànols. 

El sostre màxim edificable no ultrapassarà en cap cas el que resulta d’aplicar el coeficient d’ 1,80 m2/m2 a la 
superfície de la parcel·la. 

L’alçada màxima per a les edificació que en els plànols d’alineacions es determinin com edificables només en 
planta baixa, l’alçada és de 5,00 m. L’alçada màxima per a la resta d’edificacions és de 9,00 m.; tret de l’àmbit de 
l’ anteriorment vigent pla parcial de Cal Gat, que és de 8,00 m. 

S’admet un establiment per cada 250 m2 de parcel·la. 

El POUM delimita un únic sector de planejament derivat d’ús industrial: 

• PMU 1. Colònia Llaudet – 134.045m2 de superfície i qualificació urbanística 13.1, 13. 2 o 14.1. 

Existeix una modificació puntual del PMU1 que estableix unes  condicions d’ordenació especials per la 
clau 13.1, per possibilitar la implantació d’una planta de generació d’energia elèctrica amb biomassa, 
que no varia els paràmetres següents i l’ocupació per sòl industrial continua essent de 69.625 m2 i 
47.695,12 m2 de sostre. 

 

Així la superfície disponible al municipi per desenvolupar sòl industrial es situa únicament a la Colònia 
Llaudet, sector que està parcialment desenvolupat i actualment es troba en execució. 
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c) Campdevànol 

Situació territorial de les zones industrials a Campdevànol 

A Campdevànol hi ha 6 zones industrials, la seva ubicació es divideix bàsicament en quatre sectors 
del municipi: 

Imatge 4. Plànol de la situació dels polígons industrials al municipi de Campdevànol 

 
• Zona oest: sortint de Campdevànol en direcció a Sant Llorenç, per la carretera de Gombrèn (GI- 401), 

es localitza el recent polígon industrial de Pla de Nuibó. 

• Zona centre- nord: sense sortir de Campdevànol, al costat est del Riu Freser, per la carretera Raval, es 
troba el polígon industrial Molinou. També cal destacar la presència de dos zones industrials, una de les 
quals compta amb la presència de l’empresa Comforsa (abans Taga, S.A.), i es situa al darrera de 
l’actual estació de tren i al costat de la carretera de Gombrèn (dins el municipi).  

• Zona centre-sud: al sud del nucli urbà de Campdevànol, a l’est del riu Merdàs, entre aquest i la via de 
tren, es localitza el polígon industrial Camí de la Creu. 

• Zona nord: Finalment, al nord del Campdevànol, entorn la carretera N-260 i en direcció Ribes de Freser, 
es localitzen tres polígons més: Colònia de Molinou, Colònia Pernau i Colònia Herand.  
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Planejament urbanístic municipal del sòl industrial a Campdevànol  

El POUM de Campdevànol va ésser aprovat el 21/03/2013 (DOGC núm. 6397 a data 14/6/2013). La 
regulació i definició d’aquestes zones industrials definides pel POUM de Campdevànol és la següent: 

Clau J. ZONA D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

Inclouen els àmbits on es situen usos i activitats compatibles amb zona residencial d'una naturalesa molt àmplia . 
En alguns casos poden tenir el caràcter de dotacions privades , i en qualsevol cas tenen la vocació d 'afegir algun 
tipus de servei privat , més o menys específic , més o menys majoritari. Inclou petits tallers industrials, centres 
comercials específics, edificis hotelers, centres de convencions privats, restaurants, despatxos i vivers 
professionals d'empreses, centres d’oci, establiments comercials dedicats essencialment a la venda d'automòbils 
i d'altres vehicles de maquinària, materials de construcció i articles de sanejament , de mobiliari , de ferreteria i de 
jardineria. 

La parcel·la mínima és de 1.500m2 

Edificabilitat de 1m2st/m2s. 

Ocupació màxima 70% de la parcel·la o segons plànols d’ordenació del sòl urbà. 

Alçada màxim de 9m.,  en planta baixa + pis. 

 

Clau I. ZONA D’INDUSTRIAL 

Inclou les zones destinades a acollir els sòls destinats majoritàriament a les activitats productives de caràcter 
industrial, taller o magatzem.  

La parcel·la mínima és de 1.500m2 

Edificabilitat de 1m2st/m2s. 

Ocupació màxima 70% de la parcel·la o segons plànols d’ordenació del sòl urbà. 

Alçada màxim de 12m.,  en planta baixa + pis. 
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Es determinen les següents subzones: 

• La Farga (clau Ia) 

Comprèn els sòls que actualment ocupa l’empresa Comercial de la Forja S.A., d’ara endavant Comforsa, al 
marge oest del Freser. La delimitació d’aquesta subzona respon a la voluntat de facilitar la continuïtat de 
l’activitat industrial que l’empresa Comforsa hi desenvolupa. L’ús industrial d’aquesta zona queda 
exclusivament vinculat a l’empresa Comforsa, tot recollint acords i condicions establertes, a través de 
convenis urbanística amb l’Ajuntament. En dits convenis es fixa que en cas que l’ús industrial deixés de ser 
requerit per les necessitats productives de Comforsa, aquest sector es transformaria en sector residencial i 
activitats econòmiques (PMU) i deixaria de ser d’ús dominant industrial. 

• Grans Indústries (clau Ib) 

Comprèn la resta dels sòls industrials en actiu propietat de Comforsa com són la nau que fa front a la N-260 i 
la nau que fa front a la carretera de Gombrèn. S’adment en aquests sòls futures reparcel·lacions mitjançat la 
delimitació d’àmbits de PMU. 

El POUM de Campdevànol delimita els següents sectors de planejament derivat d’ús industrial: 

• SUD1. Colònia Molinou –25.234m2 de superfície i qualificació urbanística Industrial (J). 

 

• SUD3. Niubó – 64.685m2 de superfície i qualificació urbanística Industrial (I). 

 

• SUND 1.Horts de Pernau – 19.055m2 de superfície, de desenvolupament productiu amb usos admesos 
industrial (I) i Activitat econòmica (J). 
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Taula 2. Resum dels sectors industrials del POUM de Campdevànol i superfície disponible de sòl industrial 

Sectors POUM Ripoll Superfície Sòl d’aprof. 
Industrial (m2) qualificació Estat 

desenvolupament 

Sòl 
disponible 

(m2)* 

SUD1 Molinou 25.234m2 6.149 Activitat 
econòmica (J) Desenvolupat 0 

SUD3 Niubó 64.685m2 17.770 Industrial (I) Desenvolupat 0 

SUND Horts de 
Pernau 19.055m2 11.433 

Industrial 
(I)/Activitat 

econòmica (J) 
No desenvolupat 11.433 

TOTAL      
11.433 

*Informació de les fitxes del POUM sobre aprofitament industrial de cada sector. 

Així, el sòl actualment disponible d’ús industrial a Campdevànol, segons el planejament vigent al 
municipi és de 11.433 m2, corresponents al sòl d’aprofitament privat de “Desenvolupament productiu” 
del sòl urbanitzable no delimitat SUND Horts de Pernau, al nord del polígon industrial de Pernau.  

d) Les Llosses 

El planejament vigent al municipi de Les Llosses són les normes subsidiàries, revisió aprovada 
definitivament el 29/3/2000, i publicades el 16/6/2000.  

L’única zona industrial existent al municipi és un sector dins el sòl no urbanitzable del municipi 
denominat zona industrial existent (clau 10), que compren la colònia tèxtil de “La Farga de Bebiè”. Els 
usos són els propis de l’activitat industrial que s’hi desenvolupa. Té una superfície aproximada, 
segons Mapa Urbanístic de Catalunya de 11.700m2. 

e) Ogassa i Vallfogona del Ripollès 

No existeixen sòls de tipologia industrial. 

2.1.3. SÒLS I NAUS INDUSTRIALS DISPONIBLES ALS POLÍGONS  

Les següents dades que s’analitzen en el present apartat, són fruit de la informació cartogràfica 
disponible a: 

- Dades digitals de la “Plataforma de dinamització dels polígons industrials del Ripollès” de 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (antic Consorci Ripollès Desenvolupament). 

- Mapa Urbanístic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- SITMUN de la Diputació de Girona, delimitació dels polígons industrials. 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, bases topogràfiques i ortofotomapes. 

- Informació i dades de l'Ajuntament de Ripoll. 

- Dades i informació de l'Oficina Virtual del Cadastre. 

Ripoll 

Com s’ha comentat anteriorment, els polígons industrials a Ripoll actualment són 9, i segons la 
informació disponible tot seguit s’analitza la disponibilitat de sòl industrial i naus lliures en cadascun: 

• P.I. Casa Nova de Baix 

Aquest polígon està format per naus adossades i/o en filera, a banda i banda de la carretera N-260 
(en direcció Campdevànol), amb façana i accés a vials de servei d'entorn la carretera principal. Per 
darrera de la filera de naus de l’est de la carretera hi passa la Sèquia Molinar, i per darrera de les 
naus de l’oest de la carretera hi passa el canal de Can Noguera. 

Es quantifiquen les naus existents al polígon en aproximament 28, i aquestes estan pràcticament 
totes ocupades. Són naus de dimensió petita i/o mitjana, la superfície mitjana és inferior a 
1.000m2. 
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Imatge 5. Ortofotomapa del P.I. Casa Nova de Baix i disponibilitat de naus i sòls industrials 

 

En aquest polígon es detecten quatre naus disponibles (lliures), amb una superfície total de 
1.231m2. Són naus petites, inferiors a 1.000m2 cadascuna. 

Existeix una parcel·la lliure a l'oest de la carretera, de superfície segons cadastre de 1.877m2, de 
tipologia industrial segons planejament vigent (clau 13.3). 
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Imatge 6. Fotografia de la parcel·la lliure entre naus al P.I. Casa Nova de Baix 

 
Font: Google maps 

• P.I. Rocafiguera 

La majoria de les edificacions industrials d’aquest polígon es situen a l’est de la carretera N-260 
(en direcció Campdevànol), però també hi ha algunes naus a l’esquerra de la carretera. 

La tipologia de les naus industrial és diversa: hi ha algunes naus grans (superfície més gran de 
5.000m2 i una de més de 10.000m2), de dos úniques empreses; naus adossades petites 
(superfície mitjana de menys de 500m2) i naus aïllades/adossades de dimensió mitjana (superfície 
mitjana d’entre 1.000 a 500 m2). 

Imatge 7. Fotografies de les naus del polígon des de cota elevada del sud-est de Rocafiguera 
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Imatge 8. Fotografia de les naus del polígon de Rocafiguera des de carretera N-260 

 
Font: Google maps 

Imatge 9. Ortofotomapa del P.I. Rocafiguera amb els sòls i naus disponibles 
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Existeixen aproximadament 7 naus disponibles al polígon, de recent construcció, amb una 
superfície lliure total de 3.031m2, són naus de dimensions petites (entorn els 300-400m2). 

Imatge 10. Fotografia de les naus existents (en part lliures) al P.I. Rocafiguera 

 
 

També existeix sòl lliure en aquest polígon, concretament al nord es localitzen tres parcel·les de 
superfície total segons cadastre de 3.297m2, el seu desenvolupament independent és inviable cal 
desenvolupar-les conjuntament i les propietats són diferents. L'altre espai lliure és al sud del 
sector, al costat de la Nissan, de superfície 3.924m2 segons cadastre, té un cost elevat ja que 
estan pendents obres d'urbanització. 

En aquest polígon també existeix una parcel·la lliure, que correspon al PAU 4.02 Can Noguera 
definit pel POUM de Ripoll, de 19.218m2 de superfície total segons fitxa del sector, que té una 
superfície d’aprofitament industrial de 16.646m2, per sòl industrial d’intensitat II (clau 13.2) i que 
es troba parcialment desenvolupat. S’estima que el sòl industrial pendent de desenvolupar del 
polígon és de 11.740m2 de superfície, però segons informació de l'Ajuntament de Ripoll aquest 
sòl no està disponible ja que l'ha adquirit empresa existent i consolidada al polígon per la seva 
expansió. 

Imatge 11. Fotografia del PAU4.02 Can Noguera al P.I. Rocafiguera (dreta imatge) 

 
Font: Google maps 
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I finalment, dins aquest polígon es situa l’únic sòl urbanitzable industrial delimitat pel POUM de 
Ripoll. Es tracta del SUD6.Rocafiguera de 2,08 ha. que està pendent de desenvolupar, amb un 
sostre industrial previst de 5.200m2, la superfície per aprofitament industrial és del 34% de la 
superfície total, pel que s’estima una superfície de sòl industrial de 7.179 m2 per industrial 
d’edificació aïllada (clau 13.1 i 13.2).  

Com s'ha comentat anteriorment, pel desenvolupament d'aquest sector cal assumir unes 
importants càrregues associades al risc d'inundabilitat i nou vial d'accés, que ha de salvar un 
important desnivell del terreny. Aquests fets fan que el sector no sigui viable a curt/mitjà termini; i 
per altra banda, són terrenys propietat d'una empresa consolidada al municipi, que reserva aquest 
sòl per les seves futures necessitats d'expansió. 

Imatge 12. Fotografies del sector SUD6.Rocafiguera 

 
 

 

Polígon existent 

terrenys SUD6 
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• P.I. Sorribes 

En aquest polígon, es concentra una únic empresa (Comforsa), i abarca l’antiga Farga 
Casanoves, situat entre el riu Freser i la N-260. 

Segons dades disponibles en aquest sector no hi ha sòl industrial ni naus disponibles. 

• P.I. La Barricona 

És el polígon industrial situat més al nord-est del municipi de Ripoll, entorn la N-260 en sentit Sant 
Joan de les Abadesses. Disposa d’algunes naus força recents i encara hi ha alguna part sense 
construcció. Pel límit sud del polígon hi discorre el riu Ter, pel límit nord el canal de Can Badia i 
per l’oest el torrent de Sanarús.  

Imatge 13. Fotografia de naus existents al P.I. Barricona, a banda i banda de la N-260 

 

Està format per 6 naus adossades de petita dimensió, situades a la dreta de la carretera (sud), de 
superfícies inferiors a 500m2; i una nau més gran, situada a l’esquerra de la via (nord), de 
superfície aproximada 3.300m2 (empresa Matrix). Totes les naus construïdes estan actualment 
ocupades i no hi ha naus lliures al polígon. Aquest polígon disposa d’un vial de servei al sud de la 
N-260, que permet l’accés a aquestes 6 naus existents, i un vial i rotonda al nord de la via per 
accedir a la nau més gran existent al nord de l’àmbit. 

En aquest polígon es localitza el PAU 5.03 delimitat pel POUM, a la dreta de la N-260, i que 
engloba les 6 petites naus ja construïdes en aquest sector (ocupen 2.314 m2 de superfície 
aproximadament). El PAU té una superfície total de 40.409m2, i el sòl d’aprofitament privat (ús 
industrial) és de 23.289m2; actualment segons informació disponible per l'Ajuntament de Ripoll 
s'està desenvolupant la resta del sector que estava pendent (llicència d'obres concedida 
recentment), només restaria com a sòl lliure una parcel·la de 1.410m2 a l'extrem est del polígon. 

• P.I. Mas d’en Bosch 

Al costat del polígon anterior (La Barricona) i més aprop de Ripoll, entorn de l’enllaç de les 
carreteres N-260 i C-26, s’ubica el polígon industrial Mas d’en Bosch. Aquest polígon també és 
força recent,  i està limitat per cursos d’aigua: al sud el pas del riu Ter, a l’est (separant-lo de La 
Barricona) el Torrent de Sanarús que desemboca al Ter, i al nord i oest el traçat de la carretera N-
260 i el  canal de Can Badia. 

Aquest polígon està format aproximadament per 44 naus, la majoria ocupades i de dimensió 
mitjana inferior a 1.000m2 (84% del total), d’aquestes aproximadament la meitat són inferior a 
500m2. I finalment, cal destacar que hi ha unes 7 naus de superfície superior a 1.000m2 (16% del 
total), i d’aquestes n’hi ha dues que arriben als 3000m2 i una als 2.000m2. 
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En aquest polígon hi ha 8 naus lliures, la majoria de superfície inferior a 500m2, excepte una que 
està per sobre els 1.000m2 de superfície (té una dimensió de 2.507m2 segons dades Ajuntament). 
En total la superfície de naus lliures en el polígon s’estima en  5.458m2. 

També es localitzen dues parcel·les lliures a l’oest de la carretera C-26, de superfície superior a 
4.000m2, però només se'n compatibilitza una de lliure (sud), que és segons el planejament vigent 
d'ús industrial, té una extensió de 4.425m2.  

Imatge 14. Fotografia de parcel·la disponible al P.I. Mas d'en Bosch 

 
Font: Google maps 

• P.I. Pintors 

És el polígon situat al sud dels anteriors, a la riba dreta del riu Ter i a l’esquerra (oest) de la 
carretera C-26. Al sector sud és creuat d’oest a est per la riera de les Carboneres, que 
desemboca al Ter, i que separa un espai encara agrícola de l’extrem sud del polígon. 

En aquest polígon s’hi comptabilitzen 36 naus industrials majoritàriament tenen una superfície 
superior a 500m2 (representen el 78% del total), d’aquestes n’hi ha la meitat que tenen la 
superfície superior a 1000m2 (39% del total). Destaca una nau de superfície gran al sud del 
polígon d’aproximadament 9.500m2. D’aquestes naus existents només se’n quantifica una de 
lliure, de superfície superior a 1.000m2, el total de superfície de naus lliures és de 1.307m2.  

Es localitzen tres parcel·les lliures al nord del polígon, a banda i banda de la carretera C-26, dues 
de superfície superior a 2.500m2 i una inferior a 1500m2. La superfície de les parcel·les lliures per 
ús industrial al polígon és d’aproximadament de 7.220m2.   
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Imatge 15. Ortofotomapa dels sòls i naus disponibles als P.I. Mas d’en Bosch, Barricona i Pintors 

 

• P.I. Estamariu 

Dels polígons industrials situats al nord-est del terme municipal de Ripoll, aquest és que es troba 
més al sud, més proper a Ripoll. Es situa a la riba esquerra del riu Ter i al costat est de la 
carretera C-151a. 

Segons dades municipals disponibles en aquest polígon s’hi comptabilitzen 31 naus industrials, la 
majoria de superfície inferior a 500m2 (representen el 71% del total), la resta tenen una superfície 
entre 1.500m2 i 3.000m2, i n'hi ha una de grans dimensions a l’extrem nord del polígon que té 
14.776m2 segons dades de l'Ajuntament. 
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En total es localitzen 9 naus industrials lliures al polígon, la majoria són petites (superfície inferior 
a 500m2) i 3 són mitjanes/grans (>1.500m2 de superfície). La nau de grans dimensions de l’extrem 
nord del polígon industrial és una de les que està lliures, i correspon a antiga nau de l'empresa 
Casals. La superfície industrial construïda que està lliure és de 19.645m2 (essent 1.151m2 de 
naus inferiors a 1.000m2 i 18.494m2 de naus superiors a 1.000m2). Cal destacar que les grans 
naus lliures existents al polígon són complicades d'ocupar, ja que tenen una construcció antiga 
amb poca alçada i moltes columnes que dificulten la ubicació de maquinària de grans dimensions, 
que és la que utilitzen sovint indústries del sector que s'hi podrien instal·lar. 

També s’hi localitzen dos parcel·les lliures, que corresponen als sectors delimitats pel POUM de 
Ripoll: PAU 5.01 Arimany i PAU 5.02 Casals – segons fitxes del planejament tenen 
respectivament 8.721m2 i 12.484m2 de superfície, essent la superfície total lliure destinada a sòl 
industrial per indústria d’intensitat I (clau 13.1) 15.107m2 (5.548m2 pel PAU5.01 i 9.559m2 pel 
PAU5.02). Malgrat la disponibilitat d'aquest sòl fruit dels sectors delimitats pel POUM, com s'ha 
comentat anterior, la viabilitat de desenvolupament d'aquests sectors és complicada i no es veu 
possible a curt termini, són sectors que han d'assumir càrregues elevades per la construcció de 
mesures front el risc d'inundabilitat. 

Imatge 16. Fotografies del P.I. Estamariu 
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Imatge 17. Ortofotomapa dels sòls i naus disponibles al P.I. d’Estamariu 

 

• P.I. Agafallops 

Aquest polígon industrial es situa al sud del nucli urbà de Ripoll, entre el Ter i la carretera C-17, 
entorn zona residencial. Es tracta de l’antiga colònia industrial Colònia Botei, protegida com a bé 
cultural d’interès local.  

La fàbrica de la colònia està formada per 4 naus de planta rectangular disposades de forma 
paral·lela, són de dues plantes. Segons dades disponibles, no hi ha naus ni sòl industrial 
disponible en aquest polígon industrial. 
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• Colònia Santa Maria, el Roig 

És el polígon industrial situat més al sud de Ripoll, a l’est de la C-17 i del riu Ter i oest de la línia 
del tren, a l’antiga colònia del Roig.  

Actualment la fàbrica principal de la colònia, segons dades disponibles per l'Ajuntament, està 
lliure. La superfície disponible construïda per diferents activitats econòmiques és de 6.258m2 de 
superfície, situats al sud del polígon. Malgrat aquesta disponibilitat de naus lliures, cal tenir en 
compte que no són edificis molt adequats per la seva utilització immediata, són edificis antics, de 
l'antiga colònia industrial, amb sostres baixos i que necessiten d'una reforma important pel seu ús. 

El planejament vigent a Ripoll va delimitar al polígon industrial el PAU2.08 El  Roig, de 13.118m2 
de superfície. Segons fitxes del polígon la superfície per sòl d’aprofitament industrial és de 
6.489m2 que encara no estan desenvolupats, de clau 13.2 (indústria aïllada d’intensitat II - 
parcel·les de superfície mínima 2.500m2 i ocupació màxima del 60%). 

El desenvolupament d'aquest sector és complicat, ja que està afectat per diferents servituds i 
riscos: a l'oest hi discorre el riu Ter i canal del Roig, i per l'est hi ha la línia de tren. A més, l'accés 
al sector està limitat pel pont actual sobre el Ter, que té unes dimensions reduïdes i poc 
adequades pel pas de determinada maquinària i transport. Les càrregues d'aquest sector per la 
construcció de la vialitat i accessos, així com les mesures per fer front al risc d'inundabilitat, són 
molt elevades i dificulten el desenvolupament de l'àmbit en un període curt/mitjà de temps. 
Segons les previsions del Pla Director de les Colònies Industrials del Ter i del Freser, el sector 
està subjecte a l’ordenació a través d’un PMU. 

Imatge 18. Fotografia del PA2.08 El Roig a la Colònia de Santa Maria el Roig 

 
Imatge 19. Fotografies del pont sobre el Ter d'accés al Polígon de la Colònia del Roig 
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Imatge 20. Ortofotomapa dels sòls i naus disponibles al P.I. de la Colònia Santa Maria-el Roig 
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Taula 3. Superfície resum dels sòls i naus lliures d’ús industrial als Polígons de Ripoll 

Polígon 
Industrial 

Superf. naus 
lliures  <1000m2 

Superf. naus 
lliures >1000 m2 

Superf. 
parcel·les lliures  

<1500m2 

Superf. 
Parcel·les lliures 

>1500m2 
Estamariu 1.151 18.494 0 0 

El Roig 776 5.481 0 0 

Rocafiguera 3.031 0 3.297 3.924 

Barricona 0 0 1.410 0 
Mas d'en 
Bosch 2.951 2.507 0 4.425 

Pintors 0 1.307 1.210 6.010 
Casa Nova de 
Baix 1.231 0 1.877 0 

     

TOTAL 9.141 27.789 5.917 16.236 

TOTAL 36.930 22.153 

Segons les dades disponibles, es pot concloure que malgrat els números de superfícies de naus i sòls 
lliures de la taula anterior:  

- Les parcel·les lliures de 2.000m2 són escasses. Se'n comptabilitzen una al P.I. Casa Nova de 
Baix, una a P.I. Mas d'en Bosch, i dues al P.I. Pintors. 

- Les naus disponibles de 1.000 a 2.000m2 també són escasses. Se'n localitzen principalment 
al Polígon del Roig i Estamariu, però són antigues i de difícil ús i aprofitament a curt termini, 
necessiten important inversió per ser utilitzades ja que tenen sostres baixos i moltes 
columnes al seu interior. 

Segons informació municipal, actualment es demanda naus grans amb important espais lliures al seu 
interior, així com d’altura elevada; per poder ubicar-hi maquinària de gran dimensió que sol tenir més 
ocupació en alçada que en planta. Per això, la oferta actual de naus i superfícies lliures als polígons 
existents de Ripoll és limitada i no s’adequa a la demanda actual de les indústries de la zona. Algunes 
empreses que han fet consultes de disponibilitat de sòls i naus al municipi, s’han dirigit a municipis de 
l’entorn immediat que poden tenir encara sòls i naus lliures d’aquestes característiques, però malgrat 
tot aquesta oferta és escassa al Ripollès. 

Campdevànol 

Tot seguit s’analitzen les dades disponible del sòl industrial i naus lliures en els diferents polígons 
industrials de Campdevànol: 

• P.I. Camí de la Creu 

Aquest polígon és el que es situa més al sud del terme municipal de Campdevànol, entre la via de 
tren (est) i riu Merdàs (oest).  

Destaca al nord d’aquest polígon una gran nau industrial aïllada de l’empresa Comercial la 
FORJA S.A, la resta són naus de mida inferior. 

Segons dades del Consorci actualment hi ha 11 naus lliures, amb una superfície total de 4.191m2, 
la majoria són naus inferiors a 1.000m2, només una d’elles té una superfície superior per pocs a 
1.000m2. 

• P.I. Pla de Niubó 

Aquest polígon és el que es situa a l’oest de Campdevànol, al nord de la carretera GI-401. Es 
correspon al desenvolupament del SUD3.Niubó definit pel planejament vigent al municipi.  
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Actualment en aquest polígon encara en construcció hi ha naus disponibles, s'estima una 
superfície construïda d’ús industrial lliure actualment de 7.229m2 (18 naus), principalment són  
naus de superfícies inferiors a 1.000m2 (representen 86% de la superfície industrial del polígon). 
no es tenen dades actualitzades de si totes aquestes naus estan disponibles. Hi ha tres naus de 
major dimensió que estan en construcció (superfície entre 1.700 i 3.200m2), una de les quals ja ha 
estat adquirida per empresa en expansió al municipi (la de primera línia). 

Imatge 21. Fotografia de naus existents a P.I. Niubó a Campdevànol 

 
 

Imatge 22. Ortofotomapa de les naus disponibles als P.I. Camí de la Creu i Niubó 
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• P.I. de Molinou 

Situat al nord del nucli urbà de Campdevànol i est del riu Freser, a l’est de la N-260.  Està format 
per un grup de tres grups de naus adossades a l’est de la carretera. 

Es comptabilitzen un total de 6 naus disponibles, que sumen una superfície d’ús industrial lliure 
de 1.183m2, totes són naus inferiors a 500m2, situades a l’est de la carretera N-260. 

• P.I. de COMFORSA 

Es situa a l’oest del polígon anterior, a banda i banda del riu Freser. 

Tota la superfície construïda, formada per naus aïllades de dimensió gran, està ocupada  per 
l’empresa Comercial la FORJA S.A., que dóna nom al polígon.  

Actualment no hi ha naus lliures en aquest sector. 

• P.I. Colònia Molinou 

Es situa al nord de Campdevànol, fora de la zona residencial, a l’oest de la N-260 en sentit Ribes 
de Freser. Es tracta de part dels terrenys del sector delimitat pel planejament vigent com el 
SUD1.Colònia Molinou, que actualment ja està desenvolupat. 

Al nord del polígon existeixen naus construïdes de superfície lliure, concretament hi ha 5 naus de 
superfície inferior a 500m2, excepte una que té una superfície de 3.180m2. En total la superfície 
construïda lliure per ús industrial és de 4.130m2. 

Les naus lliures són naus antigues, on cal realitzar una important inversió per adequar-les i fer-les 
òptimes per empreses que s'hi vulguin instal·lar. Pel que no són naus disponibles a curt termini o 
immediatament, cal reforma prèvia important. 

• P.I. Colònia Pernau 

Situada al nord de l’anterior, en direcció a Ribes de Freser, a l’oest de la carretera N-260. 

Es localitzen 4 naus industrials lliures, de superfície total 2.630m2. Excepte una, totes les naus 
tenen una superfície inferior a 1.000m2. Sector nord es correspon al SUND Horts de Pernau, que 
no està desenvolupat i té una superfície d’aprofitament industrial de 11.433 m2. 

• P.I. Colònia Herand 

Situada al nord de l’anterior, en direcció a Ribes de Freser, a l’oest de la carretera N-260. 

Gran part de les construccions existents estan ocupades, només n’hi ha 7 de lliures, que 
ofereixen una superfície total 1.664 m2, totes són naus petites – de superfície inferior a 1000m2. 

Taula 4. Superfície resum dels sòls disponibles per ús industrial i naus lliures als Polígons de Campdevànol 
Polígon 
Industrial 

Superf. naus 
lliures  <1000m2 

Superf. naus 
lliures >1000 m2 

Superf. parcel·les 
lliures  <1500m2 

Superf. Parcel·les 
lliures >1500m2 

Camí de la 
Creu 3.151 1.041 0 0 

Pla de Niubó 7.229 0 0 0 

Comforsa 0 0 0 0 

Molinou 1.184 0 0 0 
Colònia de 
Molinou 950 3.180 0 0 

Colònia de 
Pernau 1.070 1.560 0 0 

Colònia de 
Herand 1.664 0 0 0 

     

TOTAL 15.248 5.780 0 0 

TOTAL 21.028 m2 
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Imatge 23. Ortofotomapa de les naus disponibles als P.I. Hernand, Pernau i Molinou 

 

Sant Joan de les Abadesses 

Les zones industrials de Sant Joan de les Abadesses són 7, i segons la informació disponible la 
disponibilitat de sòls i naus lliures és la següent: 

• P.I. de Cal Gat 

Aquest polígon es situa abans d'arribar al nucli de Sant Joan de les Abadesses, al sud de la N-
260, entorn antiga colònia Jordana, a banda i banda del Ter. 

La part més pròxima a la carretera N-260 està formada per naus més noves, i les més pròximes 
al Ter són més antigues i vinculades a l'antiga colònia industrial, excepte una de recent 
construcció però avui en desús. 
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Imatge 24. Fotografia de naus existents a P.I. Cal Gat al costat de la carretera 

 
Imatge 25. Fotografies de naus existents a P.I. Cal Gat al sud del sector 

 

La superfície per ús industrial de les naus disponibles és de 2.390m2, essent una nau 
d’aproximadament 1.780m2 al sud del polígon (sostre segons cadastre 4.000m2), i una altre de 
menor dimensió (609m2) al sector nord de polígon.   

Hi ha una parcel·la disponible al nord del polígon de 3.682m2 de superfície, segons dades 
cadastrals, de clau urbanística 13.2 (superfície mínima parcel·la 2.000 m2). I una gran parcel·la 
industrial (d’aproximadament 30.000m2), al sud del polígon de Cal Gat, on hi ha la Central de Cal 
Gat, de clau urbanística 13.1 (superfície mínima parcel·la 5.000 m2). 
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Imatge 26. Ortofotomapa del sòl i naus disponibles a P.I. Cal Gat  
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Imatge 27. Fotografia de parcel·la lliure al nord del P.I. Cal Gat  

 
 

Imatge 28. Fotografia de parcel·la lliure al sud del P.I. Cal Gat 

 
 

La ubicació d’aquesta parcel·la del sud del Polígon industrial, de grans dimensions, on també 
s’ubica una nau lliure, té un accés complicat. Per accedir-hi s’ha de passar pel pont existent sobre 
el Canal de Cal Gat, davant la colònia Jordana. És un pont de dimensions reduïdes i que també 
està limitat pel pes que pot suportar, pel que limita la ubicació d’empreses al sud del polígon 
industrial. 
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Imatge 29. Fotografies del pont existent per accedir al sud del P.I. Cal Gat  

 
 

 
 

• P.I. de Colònia Llaudet 

Es correspon al sector delimitat pel POUM de Sant Joan de les Abadesses com PMU1 Colònia 
Llaudet. Segons planejament vigent el sector i dades cadastrals, sembla que es tracta de cinc 
parcel·les per ús industrial amb una superfície total de 36.279m2, segons últimes informacions 
alguna de les parcel·les de més a l’est s’està desenvolupant. Així mateix, la nau ja desenvolupada 
al sector, que segons dades de cadastre té una superfície de 8.357m2 sembla que ha estat 
adquirit recentment per una nova empresa, segons informació municipal de Ripoll. 
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Imatge 30. Plànol del planejament vigent i finques cadastrals del P.I. Colònia Llaudet  

 

 

Imatge 31. Ortofotomapa del sòl i naus disponibles a P.I. Colònia Llaudet  
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Imatge 32. Fotografies del P.I. Colònia Llaudet 

 
 

 

• P.I. de Coromina del Bac 

Aquest polígon, de construcció força recent, es situa a la dreta de la N-260 sortint del nucli urbà 
de Sant Joan de les Abadesses en sentit Camprodon. Són naus alineades al vial de servei i 
d’accés al mateix polígon. Segons informació del Consorci es localitza una nau de petites 
dimensions lliure en el polígon, superfície disponible és de 180m2.  
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Imatge 33. Fotografia del P.I. Coromina del Bac (vial de servei) 

 
Font: Google maps 

• Nucli urbà- sector cementiri 

En aquesta zona nord-est del nucli de Sant Joan de les Abadesses, d’entorn residencial, hi ha 
dos naus lliures segons dades del Consorci. Una nau té aproximadament 1000m2 de superfície de 
sòl i l’altra 1.400m2. Segons dades del cadastre, la superfície construïda (sostre) de la nau de 
més al sud és de 3.140m2 perquè té més d’una planta. 

Imatge 34. Ortofotomapa del nucli de Sant Joan de les Abadesses i naus lliures 
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Taula 5. Superfície resum dels sòls i naus lliures d’ús industrial als Polígons de Sant Joan de les Abadesses 

Polígon Industrial 
Superf. naus 

lliures  <1000m2 
Superf. naus 

lliures >1000 m2 

Superf. 
parcel·les lliures  

<1500m2 

Superf. 
Parcel·les lliures 

>1500m2 
Cal Gat 609,5 1.780,6 0 33.772,7 

Estilu 2 0 0 0 0 

Cotolla 0 0 0 0 

Espona 0 0 0 0 

Casals 0 0 0 0 

Coromina del Bac 180 0 0 0 

Colònia Llaudet 0 0 0 36.279 

Altres 0 4.174 0 0 

TOTAL 789,53 4.183,27 0,00 70.051,71 

TOTAL 4.972,8 70.051,7 

En conclusió i segons dades anteriors, a Sant Joan de les Abadesses hi ha sòl industrial lliure, 
malgrat que com s’ha comentat té algunes limitacions: a la Colònia de Cal Gat gran part del sòl 
disponible té un accés complicat i no afavoreix la ubicació de noves empreses. A la Colònia Llaudet si 
que hi ha sòl disponible però s’ha observat que actualment està en desenvolupament, però es 
desconeixen les dades reals del sòl ocupat, pel que s’ha deixat tot el que no hi ha construït i és d’ús 
industrial com a disponible tot i que segurament aquesta superfície és inferior. 

2.2. SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL SNU DEL MUNICPI 

La modificació puntual té l’objectiu de delimitar dins el sòl no urbanitzable del municipi de Ripoll sòl de 
desenvolupament industrial, per la demanda d’una tipologia i característiques determinades de sòl 
industrial al municipi, i manca d’aquests sòls a Ripoll i entorn immediat – com s’ha justificat a l’apartat 
anterior. 

Per tal de valorar les possibles ubicacions més òptimes a nivell ambiental pel possible sòl industrial 
que es vol delimitar a Ripoll, s’ha elaborat un plànol de sensibilitat ambiental per tal de localitzar les 
possibles àrees de menor sensibilitat ambiental, que podrien acollir aquest ús. 

Per localitzar els possibles espais on es podria situar futur espai urbanitzable industrial, s’han 
descartat aquells sòls del municipi afectats per normativa ambiental i plans supramunicipals (sòls 
naturals protegits):   

- Figures de protecció: Els espais PEIN i XN2000 existents al municipi, s’han catalogat com 
zones de sensibilitat alta. 

- Pla Territorial Parcial de les Comarques de les Comarques Gironines. El sòls de protecció 
especial i territorial s’han catalogat com zones de sensibilitat alta, considerant que només els 
sòls de protecció preventiu podrien acollir un nou sòl industrial.  

Aplicant aquests dos criteris ambientals, els possibles sòls que d’acord normativa ambientals sectorial 
i plans supramunicipals poden acollir possible espai de creixement industrial es situen al nord-oest del 
terme municipal. 
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Imatge 35. Plànol de les figures de protecció ambiental i del PTPCG al terme municipal 

 

Per avaluar la sensibilitat ambiental d’aquests sòls del municipi que podrien acollir espais 
urbanitzables, s’han utilitzat i valorat les següents capes d’informació segons el seu valor ambiental, 
donant el mateix pes o valor a totes les capes d’informació :  

- Els sòls amb pendent superior al 20% s’han qualificat de sensibilitat alta, perquè d’acord amb 
la legislació vigent d’urbanisme són sòls no edificables,i qualsevol actuació en aquests 
suposa un moviment de terres important, amb conseqüent visibilitat i efectes ambientals 
derivats. S’ha donant valor 1  als sòls amb pendent superior al 20%, i 0 a la resta. 

- Els hàbitats d’interès comunitari. Tots els hàbitats d’interès comunitari no prioritaris s’han 
catalogat com zones de sensibilitat moderada i els prioritaris com zones de sensibilitat alta. 
Els sòls amb presència d’HIC prioritaris se’ls hi ha atorgat un valor 2, els sòls amb HIC no 
prioritari se’ls ha donat valor 1, i la resta de sòls sense HIC tenen valor 0. 

- Les àrees d’interès faunístic i florístic delimitades pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Totes aquestes àrees se’ls ha atorgat valor 1, la resta d’espais 0. 
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Així, el resultat del sumatori atorga als sòls del nord-oest del terme municipal un gradient de 0 a 4, on 
la major puntuació és pels sòls de major valor ambiental – més sensibles ambientalment i que no són 
favorables per la ubicació d’un possible sòl industrial, i els sòls de menor sensibilitat ambiental són 
aquells que no presenten pendents superiors al 20%, ni HIC, ni àrees d’interès faunístic i florístic, i on 
la possible ubicació d’un sòl de creixement industrial és més adequada per minimitzar possibles 
efectes ambientals. 

Imatge 36. Plànol de la sensibilitat ambiental del SNU de terme municipal de Ripoll 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de bases de ICGC i DTiS 

Com es pot observar en el plànol anterior, gran part del sòl del sud-est del terme municipal presenta 
una sensibilitat ambiental elevada, per presentar elements de valor natural significatius i/o està 
classificat per normativa supramunicipals com a sòls d’interès natural. A l’extrem nord-oest del terme 
municipal de Ripoll hi ha un espais de menor sensibilitat ambiental, que coincideixen amb els sòls de 
protecció preventiva del PTPCG, que podrien ser òptims per acollir aquests nous sòls industrials que 
es plantegen al municipi.   
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Imatge 37. Plànol de detall de l’espai de sensibilitat ambiental menor del municipi 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de bases de ICGC i DTiS 

Cal tenir en compte que el sector de sòl urbanitzable que es vol delimitar ha de complir unes 
determinades premisses: 

- Estar ben situada respecte les vies de comunicació, per facilitar el transport i evitar obertura 
de noves carreteres. 
Per això en el plànol de sensibilitat s’ha dibuixat una franja a banda i banda de les principals 
carreteres del municipi, per tal que l’accés a una possible zona industrial no sigui més allunyat 
de 200m. que la xarxa viària principal. Les zones industrials actuals els accessos estant tots 
dins la franja de 100m. a banda i banda de les principals carreteres. 

- Disposar d’infraestructures de serveis: energia, aigua, etc.; evitant noves infraestructures i 
xarxes de serveis pel territori.  

- Terrenys planers per minimitzar els moviments de terra i efectes ambientals derivats, així com 
situar-se en una cota de terreny adient per reduir incidència visual i paisatgística de noves 
construccions. 
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- Estat actuals dels terrenys, si són improductius o existeixen activitats en actiu; així com l’estat 
i qualitat natural dels terrenys. Es prioritzen aquells espais improductius, sense activitats i 
lliures de vegetació natural d’interès. 

- S’estima una necessitat de superfície adient per poder desenvolupar naus industrials de 
mitjana i grans dimensions, d’aproximada de 3 ha. 

De tots els espais de menor sensibilitat ambiental detectats al municipi, es considera que la zona del 
nord de la carretera de les Llosses, a l’oest del terme municipal, és una àrea òptima per acollir 
aquests nous sòls industrials que es necessiten al municipi, ja que compleix amb les premisses 
detallades anteriorment. 

Imatge 38. Plànol de detall de l’espai de sensibilitat ambiental menor al municipi 

 
Font: elaboració pròpia 

Tot seguit s’analitzarà amb detall l’àmbit de la carretera de les Llosses com a futur sector industrial de 
Ripoll, per determinar la possible presència de zones de major interès ambiental dins l’àmbit o entorn 
immediat, que determinin o condicionin el desenvolupament urbanístic del sector que és objecte de la 
modificació puntual 11 del POUM de Ripoll. 
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2.3. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS 
DE L’ÀMBIT 

En aquest apartat s’identifiquen els possibles elements ambientals rellevants del medi ambient (medi 
físic, medi natural, medi humà i riscos ambientals) en l’àmbit de la modificació puntual. 

2.3.1. ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit de la modificació puntual del POUM de Ripoll, és en sòl no urbanitzable del municipi, que 
concretament es situa al costat nord del tram final de la recta inicial de la carretera de les Llosses (C-
26). La superfície del sector és de 49.230m2.   

Imatge 39. Plànol de la situació de l’àmbit dins el terme municipal 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades ICGC 

 

Actualment els terrenys afectats per la modificació estan en desús, parcialment ocupats i malmesos 
per les instal·lacions dels antics usos existents a l’àmbit: planta d’extracció d’àrids, de processament 
de formigó, serradora de fustes, magatzem de construcció, etc.   
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Imatge 40. Ortofotomapa de l’àmbit de modificació 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades ICGC 

Imatge 41. Fotografies de l’àmbit 
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2.1.2. MEDI FÍSIC 

Clima 

El municipi de Ripoll es troba a l’àrea del subPirineu, en una comarca de clima mediterrani de mitjana 
i alta muntanya. El clima és mediterrani de mitjana muntanya, donat que el municipi es troba al sud de 
la comarca i a una alçada menor que la majoria de municipis de la comarca. Aquesta localització fa 
que el municipi tingui uns hiverns freds i uns estius frescos. Malgrat tot, cal afegir que Ripoll és dels 
municipis de la comarca on les temperatures són més suaus i les precipitacions menys abundants.  
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Ripoll es caracteritza per presentar hiverns freds i estius amb temperatures suaus. La temperatura 
mitjana al mes d’agost és d’uns 20ºC. A finals d’agost, té lloc una davallada de les temperatures fins 
que, a ple hivern, les temperatures mitjanes assoleixen valors d’entre 0 i 5ºC. Al mes de març s’inicia 
un increment de la temperatura fins al juliol, mes en què, juntament amb l’agost, enregistra les 
temperatures més elevades. 

Pel que fa a les precipitacions, la zona on es localitza el nucli de Ripoll és en la que es donen les 
precipitacions anuals mitjanes més baixes de la comarca. Segons dades meteorològiques de l'estació 
del Sr. Juvanteny entre els anys 1990 i 2004, la mitjana anual de dies de pluges mesurables era de 
118 dies, amb un màxim de 134 dies i un mínim de 90 dies. La precipitació mitjana d'aquest anys és 
de 950,23 l/m2, amb una precipitació màxima de 110 l/m2 al 17 de desembre de 1997.  Les pluges en 
el municipi es concentren a la primavera, entre abril i maig i a principis de tardor; i l’època seca es 
produeix durant l’hivern, principalment durant els mesos de desembre a febrer. Tot i tenir dues 
èpoques de pluges lleugerament definides, es produeixen variacions importants en les precipitacions 
a nivell anual.  

Relleu i geomorfologia 

El terme municipal es troba entre dues grans àrees morfoestructurals. En primer lloc, la meitat nord 
del municipi pertany a la serralada alpina plegada o encavalcada amb relleus enèrgics per les 
estructures i l’erosió diferencial; mentre que la zona sud, pertany a la serralada alpina de plecs 
juràssics i amb relleus invertits. Presenta cingles i talussos originats per erosió diferencial. Les zones 
on es troben les àrees urbanes són depressions, fons de vall i vessants reblertes de dipòsits recents i 
derrubis indiferenciats.  

El municipi presenta un relleu modelat per una marcada activitat fluvial i torrencial, té unes vessants 
d’entre 300 i 600 metres de desnivell. La major part de la superfície del terme municipal presenta 
pendents superiors al 20%, concentrat principalment en el sòl no urbanitzable del municipi.  

En concret, un 63,1% de la superfície del SNU del terme municipal presenta sòls amb pendent 
superior al 30%, un 16,2% són terrenys de pendents entre 20-30%. Només un 15,4% de la superfície 
del SNU de Ripoll té un terrenys de pendents inferiors al 10%, ubicats principalment en els cursos 
d’aigua que discorren pel municipi. 

A les zones altes de les serralades s’estenen les carenes amb formes arrodonides i planeres amb 
algun altiplà. Les carenes formen una xarxa que lliga les principals serralades del municipi amb les 
muntanyes més properes com poden ser la Costa de les Teies que va de Sant Quintí cap a Sovelles i 
Santa Margarida de Vinyoles; la carena de Sant Bartomeu al Turó dels Cirers i Turó de les Fosses 
seguint per sobre de Vallfogona: la que segueix del Calvari fins al Catllar i segueix cap a Bufatals i 
Sant Marc d’Estiula, permeten connectar amb els Rasos de Tubau o la Serra de Matamala; la carena 
que segueix del Turó de Sant Roc cap a Vidabona i Sant Amanç; i la de Sant Antoni cap a Puigbó i 
Puig de Solana del Ter. 
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Imatge 42. Plànol de pendents >20% del SNU del terme municipal  

 
Imatge 43. Plànol del model digital dels terrenys del SNU del terme municipal 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 
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L’àmbit de modificació és situa sobre un relleu típic de fons de vall en un espai ocupat per les 
edificacions i runes de les antigues plantes d'extracció d'àrids i per alguna petita superfície agrícola i 
forestal, que presenta uns pendents majoritàriament suaus (inferiors al 20% de desnivell) però amb 
petites franges de terreny amb pendents per sobre el 20% de desnivell. L'àmbit es troba delimitat al 
sud per la carretera C-26, a l'est per la continuïtat del fons de vall de la riera de les Llosses sobre el 
que s'hi han establert usos agrícoles sobre pendents inferiors al 20% de desnivell, i a l'oest i al nord 
limita amb els pendents de la vessant nord de la vall, que presenta uns pendents que en bona part de 
la superfície superen el 20% de desnivell.  

Imatge 44. Plànol de pendents de l'àmbit de la modificació  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l'ICGC 

Malgrat es tracta d’un sector que ja està alterat topogràficament, per antics usos i instal·lacions 
existents, caldrà deixar lliures de l’edificació i intervenció els terrenys de relleu accidentat, que tenen 
una pendent superior al 20%, evitant l’alteració de la topografia i minimitzant els moviments de terres i 
altres efectes ambientals que se’n podrien derivar. 
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Imatge 45. Plànol del model digital del terreny de l'àmbit de la modificació 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 

Geologia 

La comarca del Ripollès es troba íntegrament situada en el Pirineu Oriental, el qual es correspon a la 
porció de Pirineu que s’estén des de la vall del Segre fins la Mediterrània. Dins del Pirineu Oriental es 
diferencia la zona axial i zona pre-Pirinenca. El nucli de Ripoll es troba situat en la zona pre-Pirinenca, 
a la unitat del Cadí.  

El substrat geològic del terme municipal, per tant, el conformen materials d’edat eocena. La major part 
del terme municipal es troba situada en el flanc S del sinclinal amb el mateix nom del municipi, per la 
qual cosa els materials presenten una direcció de cabussament general vers el N. Tot i així en la zona 
es desenvolupen plecs i encavalcaments secundaris de direcció ENE-WSW que produeixen 
distorsions locals en la direcció de cabussament de les capes. A la zona central del municipi la sèrie 
eocena es troba afectada per plecs de direcció E-W el més septentrional dels quals es correspon al 
Sinclinal de Ripoll. L’Eocè es troba recobert pels dipòsits al·luvials del Ter i dels seus afluents, i també 
per d’altres dipòsits quaternaris com els d’origen col·luvial.   

A l'àmbit de la modificació les unitats geològiques són les següents: 

• T_Qt1: Terrassa del Ter i afluents. Es troba entre 2 i 3 metres sobre el nivell del riu. Dipòsits d’origen 
al·luvial. Holocè. 
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• PEgmf: Alternança de gresos i margues amb conglomerats. Tram inferior de la Formació Vallfogona. 
Lutecià inferior. 

Imatge 46. Plànol dels materials geològics a l’àmbit de la modificació 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS 

Segons l'inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya, al municipi de Ripoll es localitza un punt 
d'interès geològic: la geozona 151. Coll de Terradelles (Vall del Ter), es situa al sud-oest del terme 
municipal, fora de l’àmbit de modificació. 

“Els afloraments d’aquesta zona permeten observar les estructures característiques d’un front muntanyós en la 
zona de contacte entre la serralada i la seva conca d’avantpaís. Les característiques geològiques més 
destacables són els plecs i petits encavalcaments que il·lustren l’estil de la deformació pirinenca en les zones 
més externes de la serralada, properes a l’avantpaís. A nivell de recerca, aquests afloraments han ajudat a 
comprendre l’estructura del Pirineu i han possibilitat la realització d’una secció estructural del Pirineu. Ocupa un 
tram del curs mig de la vall del Ter al nord de la Farga Bebié i al sud de Terradelles. És un tram de vall que es 
caracteritza per la presència demeandres encaixats, essent el de la Farga (al sud de la geozona) i el de 
Terradelles (al nord) els més pronunciats.” 
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Imatge 47. Plànol del patrimoni geològic del SNU del terme municipal 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS 

Hidrologia 

El municipi es troba comprès dins la conca hidrogràfica del Ter. Es tracta d’una conca exorreica, amb 
una distribució dendrítica. Els principals cursos fluvials que passen per dins del terme municipal, són 
el Ter, el Freser i el Merdàs. El règim del Ter i del Freser són del tipus anomenat pirinenc, amb la 
crescuda principal a l’època de desglaça, que dóna cabals màxima a la primavera. 

El riu Ter solca el municipi de Ripoll des del nord-est fins al sud, per la dreta rep dos tributaris 
principals: el riu Freser i la riera de les Llosses, i un de secundari, la riera de l’Om, al límit sud del 
municipi. Al seu torn, el Freser rep, dins el terme, un tributari per l’esquerra, la riera de Maiols, i dos 
per la dreta, el riu Merdàs, al límit nord-oest del terme, i la riera de Caubell, que vessa prop de la 
farga Casanova. Per la riba esquerra, el Ter rep només un curs principal, la riera de la Vallfogona, 
que drena tot el sector sud-oriental del municipi i conflueix amb el Ter al límit meridional del terme, i 
dos cursos secundaris: la riera de Carboneres, que aboca prop de la colònia de Malpàs, i les rieres 
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que drena per la banda oriental a la mateixa vila. La riera de Vallfogona té un tributari important per la 
dreta: la riera de Llaers, que recull les aigües que vessen de la Serra de Milany per mitjà de les rieres 
de Milany i de Tavèrnoles.  

La majoria dels torrents presenten cabals variables al llarg de l’any exceptuant els principals tributaris 
al Ter tot i que no tots són susceptibles d’eixugar-se durant les èpoques més caloroses. 

Imatge 48. Plànol xarxa hidrològica del terme municipal 

 
Font: Agenda 21 local. CILMA – Diputació de Girona 

L’àmbit de modificació es troba al nord de la riera de les Llosses, paral·lel a aquesta, concretament a 
una distància de 70 m. i separada per la carretera C-26. Creuen l'àmbit de nord a sud, per abocar les 
seves aigües a la riera de les Llosses, el torrent de Sobirats (creua pel mig de l'àmbit) i el torrent Clot 
del Teixó (creua per l'est de l'àmbit), però ambdós torrents al nord de la carretera (àmbit de la 
modificació) han estat alterats per les antigues activitats i instal·lacions a l’espai, mitjançant el seu 
soterrament en alguns trams. 
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Imatge 49. Plànol xarxa hidrològica de l'àmbit de modificació 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 

 

Imatge 50. Fotografia de la riera de les Llosses 
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El municipi de Ripoll es troba entre dues masses d’aigua subterrànies, definides per la Directiva 
Marc en Política d’Aigües de la Unió Europea (DMA), la zona nord correspon a 1. Conca alta dels rius 
Freser i Ter, i sud del terme hi ha 10. Plana de Vic - Collsacabra. L’àmbit de la modificació es troba a 
la massa d’aigua subterrània dels rius Freser i Ter. “A la conca Alta del Ter i del Freser hi ha aqüífers en 
formacions de graves, sorres i argiles amb dipòsits al·luvials, deltaics i de planes costaneres del quaternari. En 
aquests tipus de materials es troben els aqüífers granulars corresponents als dipòsits al·luvials de les terrasses, 
sobretot la baixa i la mitjana, tot i que les altes també es poden comportar d’aquesta manera. En general 
presenten una bona transmissivitat i permeabilitat. Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en 
profunditat, la circulació predominant és de tipus: Càrstic.“ 

Segons anàlisi de pressions i impactes de la massa d’aigua que realitza l’ACA, l’estat general és “bo”, 
essent l’estat químic i quantitatiu també “bo”. 

Aquestes masses d’aigua no presenten aqüífers protegits segons el  Decret 328/1988, d’11 d’octubre. 
El municipi no es troba dins una zona declarada vulnerable a la contaminació per nitrats d’origen 
agrari (Directiva 91/676/CEE i Normativa Derivada). 

Actualment la permeabilitat dels terrenys és escassa, perquè les antigues activitats que es van 
implantar a la zona van alterar el sòl i el van impermeabilitzar. 

Imatge 51. Plànol masses d'aigua subterrànies a l'àmbit de modificació 

 
Font: Elaboració pròpies a partir dades ICGC, ACA 
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2.1.3. MEDI NATURAL 

Hàbitats i comunitats vegetals 

Ripoll és un municipi eminentment forestal, segons el mapa d'hàbitats de Catalunya (versió 2 - 
2008/2012) del Departament de Territori i Sostenibilitat, els boscos i bosquines ocupen 
aproximadament el 85,02 % de la superfície total del sòl no urbanitzable del municipi, és a dir, 
6.017,71ha repartides entre boscos d’aciculifolis (51,31%), boscos de caducifolis (27,31%), Boscos 
mixts de caducifolis i coníferes (18,45%), Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits (2,24%) 
i bosquines i matollars (0,71%). 

Pel que fa els boscos d'aciculifolis, els més abundants són 42.k Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), 
calcícoles i mesòfiles, dels obacs de l'estatge montà dels Pirineus (3.087,80 ha) i 42n. Pinedes de pi 
roig (Pinus sylvestris), neutrobasòfiles i mesòfiles, dels Pirineus i de les contrades septentrionals 
(904,79 ha). Dels boscos caducifolis, els més abundants són 41k. Rouredes de roure martinenc 
(Quercus pubescens), calcícoles, de la muntanya mitjana (983,77ha) i 41b. Fagedes mesòfiles i 
xeromesòfiles (591,42ha); i dels boscos mixts de caducifolis i coníferes, el més abundant és 43b. 
Boscos mixtos de faig (Fagus sylvatica) i pi roig (Pinus sylvestris), de l'estatge montà (726,96ha) 

Per la seva situació pirinenca, la coberta vegetal serà la pròpia de l’àrea submediterrània i de 
muntanya mitjana. Certs factors com l’alçada, l’orientació de les vessants de les muntanyes o l’acció 
antròpica, condicionen la distribució de les comunitats vegetals. En el municipi es poden diferenciar 
les següents zones: 

• Espais agroramaders: es localitzen bàsicament a cotes baixes i pròximes al nucli urbà de 
Ripoll i dels cursos fluvials del Freser i el Ter. Són zones amb forta incidència antròpica i 
representen al voltant del 13,54% de la superfície de sòl no urbanitzable. Estan ocupats per 
conreus agrícoles, prats i herbassars. 

• Zones de vegetació de ribera: són presents als marges del Ter i del Freser i algunes d’elles es 
troben parcialment dins del nucli urbà de Ripoll. Tot i que la seva presència és minoritària, són 
zones que cal preservar per la seva importància en la conservació de l’ecosistema. Les 
espècies que s’hi poden trobar amb més freqüència en aquestes zones són el blada (Acer 
opalus), el vern (Alnus glutinosa), el til·ler (Tilia x europaea), el salze blanc (Salix alba), el 
pollancre (Populus nigra), l’avellaner (Corylus avellana), el boix (Buxus sempervirens) i l’arç 
blanc (Crataegus monogyna), el freixe (Fraxinus excelsior), el trèmol (Populus tremula). A la 
riera de les Llosses, uns metres al sud de l’àmbit de modificació, també es localitza part 
d’aquesta vegetació d’ambients humits. 

• Zones submediterrànies (regió eurosiberiana seca o de transició al mediterrani): són les que 
es troben a cotes baixes coincidint amb les valls. En aquestes zones es troben les pinedes, 
les rouredes, algunes fagedes i boscos d’escleròfil·les. Aquestes zones són les que ocupen la 
major part del sòl no urbanitzable (82,5%). Hi ha sis espècies dominants. Dues coníferes: el pi 
roig (Pinus sylvestris) i el pi negre (Pinus uncinata); tres espècies de caducifòlies: el roure 
martinenc (Quercus humilis), el roure de fulla gran (Quercus petraea) i el faig (Fagus 
sylvatica); i una escleròfil·la: l’alzina (Quercus ilex). Aquestes espècies es poden trobar en 
comunitats senceres d’una sola d’aquestes espècies o en comunitats formades per la seva 
combinació. 

A l’àmbit de modificació s'hi localitza principalment un ús antròpic, construccions en desús de les 
antigues activitats d’extracció d’àrids (86c) amb espècies oportunistes ruderals. A l’entorn immediat 
d’aquest espai més transformat hi ha prats, coberts per diferents espècies herbàcies arvenses i 
ruderals amb algunes pròpies de prats d’estatge submontà (38b i 82b), i rouredes amb pins (41k).  
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Imatge 52. Fotografies de la vegetació de l’entorn de l’àmbit de modificació 
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En alguns marges de parcel·les i límits entorn carretera hi ha peus arboris, que en alguns casos varen 
ser plantats per embellir i/o apantallar antigues activitats existents a la zona.  

Imatge 53. Fotografia de peus arboris entorn carretera  
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Imatge 54. Plànol d’hàbitats a l’àmbit de la modificació 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS (Versió 2, 2008/2012) 

 

Fauna 

La fauna que es troba al municipi és de muntanya mitjana i mediterrània, a continuació es descriuen 
les espècies que es podran localitzar en els principals hàbitats del municipi i que podrien ser presents 
a l’àmbit de modificació: 
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• Espais agroramaders. 

Les zones agrícoles s’utilitzen com a zona d’alimentació i cria. En les basses que hi ha a les zones agrícoles 
pertanyents a masies, abeuradors o conreus, s’hi poden trobar espècies com el tritó verd (Triturus marmoratus), 
la reineta meridional (Hyla meridionalis) i nombroses espècies d’odonats (Calopteriyx splendens, C. 
hemorrhoidalis, Platycnemis latipes, P. Acutipennis ).  

Referent als ocells, cal anomenar la presència d’aloses (Alauda arvensis), els pinsans (Fringillia coelebs) i la 
guatlla (Coturnix coturnix). En prats i pastures hi nidifiquen ocells com el cotoliu (Lullula arborea), la perdiu roja 
(Alectoris rufa) o l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus).  

Alguns dels principals mamífers terrestres són el conill (Oryctaculus cuniculus), la llebre europea (Lepus 
europaeus), el ratolí mediterrani (Mus spretus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el talp comú (Talpa 
europaea) o la mussaranya vulgar (Crocidura russula).  

Al sòl nu hi viuen aus representatives de l’ecosistema com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo), 
el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el ballester (Tachamerptys melba) i la merla blava (Monticola solitarius).  

• Zones de vegetació de ribera  

Al municipi hi ha diverses espècies d’amfibis com el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita), 
el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) o el gripau puntejat (Pelodytes punctatus), tòtils (Alytes obstetricans), 
salamandres (Salamandra salamandra), granotes roges (Rana temporaria), i el llangardaix verd (Lacerta viridis). 
Hi ha dues espècies de tortugues d’aigua, la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga de Florida 
(Trachemys scripta), una espècie invasora. Referent a les serps, n’hi ha tres d’incloses a l’annex IV de la 
Directiva d’Hàbitats: la serp d’Esculapi (Elaphe longissima), la serp verd-i-groga (Coluber viridiflavus) i la colobra 
llisa septentrional (Coronella austriaca). Hi ha d’altres més comunes com la serp d’aigua (Natrix maura), la 
colobra llisa meridional (Coronella girondica), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Elaphe 
scalaris) o l’escurçó (Vipera aspis).  

En les aigües amb bon estat, hi són presents espècies com la bagra (Leuciscus cephalus), el barb comú (Barbus 
graellsii) com a endemisme ibèric i la carpa (Cyprinus carpio) en trams fluvials on la qualitat de l’aigua no és tan 
bona. A les rieres de muntanya més netes hi ha la truita (Salmo trutta fario) i el barb de muntanya (Barbus 
meridionalis). A banda d’aquestes també es poden trobar exemplars de truita arc-iris (Oncorhynchus mykiss) 
procedent d’antigues repoblacions, el barb cua-roig (Barbus haasi), el gobi (Gobio gobio), el barb roig (Phoxinus 
phoxinus), la perca (Perca fluviatilis), el peix sol (Lepomis gibbosus) i la perca americana (Micropterus 
salmoides). És important anomenar el conflicte que està patint el cranc de riu autòcton (Austropotamobius 
pallipes-lusitanicus) degut a la invasió progressiva i les infeccions d’afanomicosi que està produint el cranc de riu 
americà (Procambarus clarkii). 

Associades als boscos de ribera es poden trobar espècies d’aus com la cuereta torrentera (Motacilla cinerea), la 
merla d’aigua (Cinclus cinclus), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el blauet (Alcedo atthis) inclòs en l’annex I de 
la Directiva Hàbitats, i la xivitona vulgar (Actitis hypoleucos). Les més abundants són l’ànec coll-verd (Anas 
platyrhynchos) i la polla d’aigua (Gallinula chloropus). També es pot trobar la rata d’aigua (Arvicola sapidus) com 
a micromamífer representatiu. 

• Espais forestals  

Referent a les espècies que viuen a les pinedes, cal destacar la presència d’ocells com la mallerenga 
emplomallada (Parus cristatus), el picot garser gros (Picoides major), el picot negre (Driocopus martius) i l’astor 
(Accipiter gentilis) com a depredador característic. En determinats boscos hi nidifica l’àliga marcenca (Circaetus 
gallicus). A les fagedes hi ha espècies d’ambients centreuropeus com l’aligot vesper (Pernis apivorus), el picot 
negre (Driocopus martius), la mallerenga d’aigua (Parus palustris), el pica-soques blau (Sitta europaea), el lliró 
gris (Glis glis) i el lepidòpter Aglia tau. Malgrat els alzinars siguin poc comuns a la zona de Ripoll, s’hi troben 
ocells propis d’aquesta comunitat com el bruel (Regulus ignicapillus), la mallerenga cuallarga (Aegithalos 
caudatus) o el mosquiter pàl·lid (Philloscopus bonelli). 

Al Ripollès s’hi troben espècies que es localitzen en indrets molt concrets com poden ser el mussol pirinenc 
(Aegolius funereus), el tritó pirinenc (Euproctus asper), la perdiu blanca (Lagopus mutus) o el picot negre 
(Dryocopus martius). 

De manera general s’hi troben tres espècies de grans ungulats que han aconseguit ser relativament abundants: 
el cérvol (Cervus elaphus), la daina (Dama dama) i el cabirol (Capreolus capreolus), i el porc senglar (Sus 
scrofa). 
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A l’àmbit de modificació es localitza principalment un hàbitat agroramader amb una important 
superfície transformada per antigues instal·lacions d’extracció àrids, runam, etc...les espècies 
d’aquest hàbitat hi són escasses per la fragmentació i alteració dels terrenys, presència de la 
carretera i camins, pressió antròpica, etc. Puntualment i esporàdicament poden aparèixer espècies 
pròpies de l’hàbitat de ribera i forestal, que es situen entorn l’àmbit de la modificació; però no hi ha 
constància de reproducció demostrada de cap espècie protegida o d’especial interès dins l’àmbit.  

Connectivitat ecològica 

Els connectors ecològics permeten el manteniment de les característiques de les zones preservades 
a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la recolonització de noves àrees 
perifèriques (efecte-reserva), els moviments periòdics o estacionals, l’increment de la zona de 
campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt del territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat 
biològica i l’harmonia estètica del paisatge. En termes generals, hi ha dos tipus principals de 
connectors: els lineals, que es corresponen amb les estructures considerades connectors per 
excel·lència, els cursos d’aigua ja siguin permanents o estacionals; i, d’altra banda, els no lineals, que 
corresponen a àrees més o menys extenses entre els espais d’interès natural que en connecten dos o 
més per juxtaposició.  

El Pla territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat en data del 14 de setembre de 
2010, en la seva documentació ambiental determina els principals eixos connectors del territori gironí.  

Imatge 55. Plànol dels eixos connectors 

 
Font: PTPCG 

A la comarca del Ripollès s'hi localitzen dos grans eixos connectors principals, un que el travessa de 
nord-sud (eix 1) i un d'oest-est (eix 3).  

- El primer gran eix (eix 1) discorre per l’interior de l’àmbit de les comarques gironines, aquest 
gran eix permet la connexió entre l’espai PEIN de les Serres del Montnegre – Corredor a la 
comarca de la Selva i els espais PEIN de les Capçaleres del Ter i del Freser al Ripollès i el de 
l’Alta Garrotxa; travessant els espais del Massís del Montseny, les Guilleries, el Collsacabra, 
la Zona Volcànica de la Garrotxa, les Serres de Milanya – Sta.Magdalena i Puig, les Riberes 
Altes del Ter (XN2000) i la Serra de Cavallera. 

118 
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- L’eix dels Pirineus (Eix 3), connecta els espais PEIN de la Serra de Montgrony al Ripollès 
amb l’espai protegit del Cap de Creus passant pels espais protegits de la Serra de Cavallera, 
les Ribes Altes del Ter (XN2000), l’Alta Garrotxa, el Massís de les Salines, les Basses de 
l’Albera (XN2000) i el Massís de l’Albera. 

En el municipi de Ripoll, al Ripollès, s'hi localitza un dels grans eixos connectors fluvials, els quals 
tenen un paper important per garantir la connectivitat entre els espais interiors i els litorals. L'eix 
connector fluvial és del Freser i del Ter (Eix F3), amb cursos afluents com la Riera de Llémena, el 
Brugent, l’Onyar, la Riera de Xuclà, o el Terri. 

Segons la documentació ambiental del PTPCG en el municipi de Ripoll hi ha dos espais d'interès 
connector, que permeten la mobilitat d’espècies entre els espais naturals protegits del municipi i de 
l’entorn. Aquests espais, classificats com a sòl de protecció especial i territorial pel PTPCG, són:  

• RI01: Connector entre les Serres de Milanya- Connector entre les Serres de Milanya- 
Sta.Magdalena i Puig i la Serra Cavallera passant per les Ribes altes del Ter.  

• RI05: Connector entre la Serra de Montgrony, la Serra de Catllaràs, els Rasos de Tubau i les 
Serres de Milanya- Sta.Magdalena i Puig. 

Imatge 56. Plànol dels espais d’interès connector de la comarca del Ripollès 

 
Font: PTPCG. DTiS 

Coincidint amb l'espai d'interès connector RI05 del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 
el Catàleg d'Espais d'Interès Natural de les Comarques Gironines, elaborat per la Diputació de 
Girona, en la zona de l'àmbit de modificació, al sud de la carretera C-26, defineix l'espai d'interès 
natural amb el nom de "Les fagedes de Ripoll (de Terrades, de Sant Quintí, del Catllar i de Puigbò)", 
que engloba l’eix fluvial de la riera de les Llosses que és el principal connector ecològic a les 
proximitats de l’àmbit i per això l’actuació s’allunya d’aquest espai de major sensibilitat ambiental. 
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Imatge 57. Plànol dels espais d’interès natural i paisatgístic de les Comarques Gironines 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DdGI 

Espais naturals protegits (PEIN, PN, RN, Xarxa Natura 2000, etc.) 

Dins el terme municipal de Ripoll s’identifiquen els espais naturals protegits de les Serres de Milany – 
Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt, Montesquiu, i Riberes de l’Alt Ter que forma part del PEIN 
(Decret 328/1992, de 14 de desembre); i que també forma part de la XN2000 (Directiva Hàbitats 
92/43/CEE) - codi ES5110005 Sistema transversal Català, dins els espais de la muntanya interior i 
classificat com a LIC i ZEPA; localitzats al sud-est del terme municipal.  També hi ha un altre espai de 
la XN2000 – codi ES5120019 Riberes de l’Alt Ter, dins els espais d’aigües continentals i classificat 
com a LIC, al llarg del riu Ter.  

Cap d’aquests espais es situen en l’àmbit de la modificació puntual del POUM de Ripoll. 
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Imatge 58. Plànol dels espais naturals protegits propers a l'àmbit de modificació 

 
Font: Elaboració a partir de la base de dades de l’ICC i DTiS 

Hàbitats interès comunitari 

En el municipi es localitzen algunes comunitats i entorns naturals que estan considerats com a 
hàbitats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de març 
de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres, modificada 
per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la que s’adapta al progrés científic i tècnic 
la directiva 92/43/CEE).  

Segons la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el sòl no urbanitzable del terme 
municipal de Ripoll hi són representats 14 hàbitats d'interès comunitari. Els hàbitats d'interès 
comunitari representen el 28,69% de la superfície del sòl no urbanitzable del municipi, ocupant 
2.030,82 ha. De tots aquest hàbitats d'interès comunitari (HIC), n’hi ha dos de caràcter prioritari: 9180, 
Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion, puntualment situat a la riera de 
Vallfogona entre Sant Bernabé de les Tenes i Vinyagarsa; i 91E0, Vernedes i altres boscos de ribera 
afins (Alno-Padion), situat a la riera de Vallfogona, al curs del Ter i el Freser, a la riera de les Llosses, 
torrent de Muiols a la zona de la casa nova del Roure, i la riera de les Carboneres a la zona de la 
Colònia de Mal Pas. 

Taula 6. Superfícies dels hàbitat d'interès comunitari en el sòl no urbanitzable de Ripoll 

Codi de l’HIC Superfície (ha) 

3240 17,40 
3240, 3270, 6420, 91E0* 3,86 
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Codi de l’HIC Superfície (ha) 

3240, 3270, 91E0* 53,65 
3240, 3270, 91E0*, 92A0 38,94 
3240, 3270, 92A0 2,93 
3240, 9180*, 91E0*, 92A0 18,31 
3240, 91E0* 16,13 
5110 116,56 
5110, 6210, 9150 1,19 
5110, 9150 45,81 
5130 5,34 
5130, 6210 6,52 
6210 640,01 
6210, 6510 7,14 
6210, 9150 11,23 
6510 130,25 
8210 12,17 
9130 81,44 
9130, 9150 688,15 
9150 95,87 
9160 5,00 
91E0* 32,94 
TOTAL 2.030,82 

Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICC i DTS 

A l'interior de l’àmbit de la modificació s'hi localitza l'HIC 6510. Prats de dall de terra baixa i de la 
muntanya mitjana (Arrhenatherion), que no és de caràcter prioritari, en els espais oberts que encara 
conserven un ús agrícola; però aquest és escàs i alterat per la presència antròpica i espais 
transformats de l’entorn immediat. 

Imatge 59. Fotografia de prats i conreus del nord de l’àmbit de modificació 
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Imatge 60. Plànol dels Hàbitats d'interès comunitari a l'àmbit de modificació 

 
Font: Elaboració a partir de la base de dades de l’ICC i DTiS 

Espècies de flora i/o fauna protegides 

Els principals rius i afluents del terme municipal de Ripoll estan delimitats com àrees d’interès 

faunístic i florístic, resultat de la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i 
flora amenaçades, segons la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General 
del Medi Natural i Biodiversitat). 



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC  
MP-11 del POUM del Ripoll per delimitació del SUD7 “Carretera de Les Llosses” 

 

 
69 

Imatge 61: Plànol de les àrees d’interès faunístic i florístic al municipi 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICC i DTS 

Cap d’aquestes àrees d’interès faunístic i florístic es situa a la riera de les Llosses, ni proper a l’àmbit 
de la modificació.  

Segons la resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de 
reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a 
Catalunya (incloses a l’Annex 1), i es dóna publicitat de les zones de protecció per a l’avifauna amb la 
finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió (incloses a 
l’Annex 2), el municipi de Ripoll s’inclou parcialment dins l’Annex 1 i 2, i l’àmbit de modificació també 
en forma part.  

També cal destacar que el sector nord-oest del terme municipal, fins el límit nord de la carretera C-26, 
incloent l'àmbit de la modificació, està inclòs en el Pla de Recuperació del Trencalòs a Catalunya 
(Decret 282/1994, de 29 de setembre) on s’inclouen totes les mesures de protecció de l’espècie 
destinades a aconseguir la recuperació de les seves poblacions.  
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Imatge 62: Plànol d’àrees de protecció de la fauna i àmbit de modificació 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICC i DTS 

Àrees naturals d’interès local 

Dins el terme municipal no hi ha catalogat cap arbre monumental, però hi ha arbres d’interès local: 5 
arbres singulars i 3 arbredes d’interès local protegits, declaració de la protecció a data 27 de maig de 
2005, d’acord els Decret 47/1988, 11 de febrer,  sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local i 
el Decret 120/1989, 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i locals. 
Cap d’aquests es localitza a l’àmbit de la modificació puntual. 

En els treballs del POUM de Ripoll (any 2007), es va aprovar el Catàleg de béns protegits del 
municipi, on s’inclouen béns d’interès natural i espais d’interès paisatgístic (Paratges naturals i 
Espais d’interès paisatgístic). Concretament al sud de l’àmbit de modificació, al llarg de la riera de les 
Llosses es localitza el PN-15. Riera de les Llosses; i a l’est de l’àmbit, hi ha una àrea d’interès natural 
i paisatgístic “Vessant dret de les Valls del Freser i del Ter”. De l’article 15 al 18 de la normativa del 
Catàleg es regulen els PN, i de l’article 20 al 23 es regulen les Àrees d’Interès Natural i Paisatgístic. 

Aquests espais d’interès natural local, no haurien de resultar afectats en la delimitació del nou sòl 
urbanitzable industrial. 
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Imatge 63: Plànol d’àrees d’interès natural local (Catàleg béns protegits municipals) a l’àmbit 

 
Font: Informació facilitada per l’Ajuntament de Ripoll 

2.1.4. ÀREES DE RISC 

Risc d’inundabilitat 

La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant dels rius. Des del punt de vista merament 
hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen les aigües generades a la seva conca i les 
transporten fins a la desembocadura, bé a un altra llera de major ordre, o bé directament al mar. 

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

D’acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elabora estudis hidrològics 
i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la planificació del territori i en el 
disseny i establiment de les mesures de protecció de les persones i els seus béns. La Planificació de 
l’Espai Fluvial (PEF) de la conca del Ter, que té per objectiu general la planificació de solucions a 
nivell integral de les conques del Ter i el seu espai fluvial i  zonificar l’espai fluvial del riu Ter, 
determina la zona inundable de períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. Dins el terme municipal de 
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Ripoll, la PEF de la conca del Ter només ha estudiat hidràulicament el riu el riu Freser, el riu Ter i la 
seva confluència. No ha estudiat cap dels cursos fluvials secundàries del terme municipal de Ripoll. 

Els cursos fluvials secundaris només s'han estudiat amb criteris geomorfològics i amb aquests criteris 
s'han extret les zones potencialment inundables. Aquests criteris són basats en la interpretació 
territorial de les formes del terreny que permeten determinar com s'ha modelat el terreny al llarg de la 
història. La seva informació sovint no aporta l'aspecte freqüencial, encara que la zona delimitada com 
a potencialment inundable es pot assimilar a períodes de retorn molt elevats i en funció de les 
diferents terrasses es podrien identificar o diferenciar les zones inundables per períodes de retorn 
inferiors. 

Imatge 64: Plànol del risc d’inundabilitat a Ripoll 

 
Font: PEF de la conca del Ter. Agència Catalana de l'Aigua  

Com es pot observar a la imatge anterior, l’àmbit de modificació està afectada parcialment com a 
zona potencialment inundable per risc geomorfològic, i caldria estudiar amb detall la compatiblitat de 
qualsevol actuació i/o usos dins aquesta zona amb risc d’inundabilitat, donant compliment a la 
legislació vigent en matèria d’aigua i urbanisme.  
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Risc d’incendi forestal 

El fenomen dels focs és un element molt freqüent a la regió mediterrània i actualment està molt influït 
per l’activitat humana. Els incendis s’han anat repetint a les nostres contrades des d’antic i s’han vist 
incrementats a mesura que s’ha anat abandonant el camp i les pràctiques agrícoles.  

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

El mapa de perill bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de Territori i Sostenibilitat, indica 
que l’àmbit de la modificació puntual presenta un risc baix. 

Imatge 65: Plànol del risc d’incendi forestal del sòl no urbanitzable TM Ripoll  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICC i DTS 

Qualsevol actuació haurà de donar compliment a la normativa vigent de prevenció i seguretat 
d’incendis forestals, i caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal 
(DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 
Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, el Decret 123/2005, de 14 
de juny i la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis). 
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Risc geològic 

En la documentació ambiental del POUM de Ripoll, hi ha un mapa de riscos geològics del municipi, 
classificat en tres graus: 

- “Àrees amb problemes d’inestabilitat geològica (són àrees amb nivell de risc baix i les àrees amb risc, de 
full a escala 1:50.000 del DPTOP) que cobreixen, aproximadament el 2,5% del terme municipal 

- Àrees amb problemes potencials d’inestabilitat associats a forts pendents (>50%) que tenen una distribució 
més extensa, i cobreixen el 35% del municipi. 

- Àrees amb formacions de substrat problemàtic, per raons litològiques o hidrogeològiques (extret del mapa geològic a 
escala 1:50.000), ambdues classes, la de les formacions no consolidades, aqüífers vulnerables a la contaminació 
que conté graves, llims o còdols, junts en un mateix grup, i la classe de les formacions detrítiques potencialment 
inestables, amb nivells intercalats de guixos solubles que conté els gresos que contenen enclavaments de guixos al 
seu interior (les que no tenen guixos). Cobreixen el 27,5% del municipi.” 

En la documentació ambiental s’especifica que d’acord amb el mapa de riscos naturals del municipi, 
les àrees amb problemes d’inestabilitat més seriosos es localitzen a: “l’obaga de la Serra del Boix, fins 
el límit del terme de Sant Joan les Fonts, i també a l’obac del Tres Plans, al nord del Puig de Catllar. 
D’altres àrees problemàtiques, però menys extenses, es troben al vessant oriental del Turó dels 
Cirers.” 

Segons aquest plànol de risc geològic, l’àmbit de la modificació no presenta un risc per problemes 
d’erosió i inestabilitat geològica elevat; però cal tenir en compte que al nord hi ha alguns espais amb 
pendents superiors al 20%. 

Imatge 66: Plànol de riscos naturals al municipi 

 
Font: Estudi medi físic i natural realitzat per a la revisió del POUM de Ripoll (Geodata, 2004). 
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Contaminació atmosfèrica 

La qualitat de l’aire s’expressa per l’absència o presència de contaminants i es quantifica per el nivell 
d’immissió: concentració dels contaminants existents en l’aire, mesurats per les estacions manuals i 
automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Les 
Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es defineixen com a porcions del territori amb una qualitat de l’aire 
similar en tots els seus punts, aquesta delimitació es va realitzar pel compliment de la legislació 
europea en matèria de qualitat atmosfèrica i per a dur un control i seguiment de la qualitat de l’aire a 
Catalunya.  

El municipi de Ripoll es situa a la zona de qualitat de l’aire 11. Pirineu Oriental, caracteritzat per ser 
zona de muntanya amb una important coberta vegetal i precipitacions freqüents. Només presenta 
nuclis urbans de grandària petita amb estacionalitat de la població a causa del turisme. Aquesta zona 
de qualitat de l'aire no té cap estació al municipi de Ripoll.  

Condicions de dispersió: És una zona de muntanya on hi ha una important pluviositat que afavoreix l’efecte de 
rentatge de l’atmosfera i la baixa resuspensió de partícules del sòl. S’hi pot formar un règim de brises de 
muntanya i, durant l’estiu, arribar-hi la brisa marina al final de tarda, canalitzada per les valls del Llobregat i el 
Ter. 

Emissions: Nivells baixos d’emissions difuses provinents de les d’activitats domèstiques i del trànsit. Respecte a 
la IMD de les vies interurbanes, hi ha trams amb trànsit escàs, moderat i intens. Pràcticament no hi ha focus 
industrials, i la majoria dels existents són del tipus C. 

Nivells d’immissió: Les estacions actuals estan orientades als valors de fons d’ozó. Durant la primavera i l’estiu, 
el comportament dels episodis amb incidències d’ozó diferencien clarament aquesta zona de la resta del Pirineu, 
així com de la resta de Catalunya pel que fa a les hores en què es donen els màxims. No es disposa de mesures 
per a la resta de contaminants. 

Segons dades de la Generalitat de Catalunya de Qualitat de l’aire (any 2014), el resum de l’estat de la 
qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l'Aire 11. Pirineu Oriental, és:  

“A la Zona de Qualitat de l’Aire 11, Pirineu Oriental, els nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el 
benzè i el plom estan per sota dels valors límit establerts per la normativa vigent. 

En relació amb els nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat els valors objectiu 
establerts a la legislació. 

Pel que fa als nivells d’ozó troposfèric, no s'ha enregistrat cap superació del llindar d’informació, ni del llindar 
d'alerta. D’altra banda, s’han detectat superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut en els punts de 
mesurament ubicats a Bellver de Cerdanya (CEIP Mare de Déu de Talló) i a Pardines (Ajuntament). 

En relació al valor objectiu de l’ozó per a la protecció de la vegetació s’ha superat a l'estació de Bellver de 
Cerdanya (CEIP Mare de Déu de Talló). 

Finalment, per complir el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, s’ha 
portat a terme una campanya de mesures de precursors de l’ozó troposfèric al punt de mesurament de Bellver de 
Cerdanya. 

Quant a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari d'emissions i les condicions 
de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire establerts a la 
normativa vigent.” 

La qualitat de l’aire al municipi es considera bona, malgrat que no es pot oblidar que per ser la capital 
de comarca del Ripollès, acull un nombre d’indústries importants que poden produir emissions 
atmosfèriques contaminants. Totes aquestes i possibles noves instal·lacions industrial han de donar 
compliment a la normativa vigent, i evitar i prevenir emissions a l’atmosfera. 

Contaminació acústica 

A través dels mapes de capacitat acústica municipal, s’estableixen els nivells d’immissió a les zones 
urbanes, nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les 
zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat acústica. Els mapes acústics 
zonifiquen el territori, d’acord amb el que estableix el Decret 245/2005, de 8 de novembre, que 
desenvolupa Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica: 
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a) Zona de sensibilitat acústica alta (A). 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B). 

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C). 

d) Zones de soroll.  

Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures de transport viari, 
ferroviari, marítim o aeri. 

e) Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica, les àrees en què per les seves 
singularitats característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial. 
Tenen aquesta consideració: 

Aquelles àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais naturals 
protegits, espais de la xarxa Natura 2000, grans recorreguts o altres espais protegits que pels seus valors 
naturals requereixen protecció acústica per conservar-ne els valors. 

Aquelles àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o 
altres àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica. 

f) Zones acústiques de règim especial (ZARE). 

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

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

L'àmbit de la modificació, al tractar-se actualment com a sòl no urbanitzable, es considera una zona 
de sensibilitat acústica alta (A).  

Taula 7. Valors de qualitat acústica segons el Decret 176/2009. 

 
 
L’article 38 del Decret 176/2009, estableix com a objectiu de qualitat acústica del territori la no-
superació dels valors límit d’immissió que estableixen les taules de l’annex A del Decret.  

Qualsevol actuació i/o activitat al medi, haurà de complir amb legislació vigent i no superar els 
objectius acústics fixats per la normativa d’aplicació. La delimitació del sector per ús industrial 
suposaria un canvi en la zonificació acústica, i passaria a tractar-se d’una zona de sensibilitat baixa 
(C2) i també si es té en compte la incidència acústica del pas de la carretera C-26. 
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Contaminació lumínica 

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

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

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

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

Zones de protecció menor(E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de 
persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una 
menor protecció i el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat.  

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

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de 
desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya.  

L’àmbit de la modificació puntual per tractar-se de sòl no urbanitzable pel planejament vigent de 
Ripoll, és una zona de protecció alta (Zona E2). Un canvi en la qualificació urbanística del sector, sòl 
urbanitzable d’ús industrial, comportaria una zonificació moderada vers la contaminació lluminosa; 
però s’hauria de tenir en compte evitar incidències sobre el sòl no urbanitzable de l’entorn.  

Qualsevol instal·lació haurà de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, 
de 25 d'agost, de desplegament de la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn, les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07.  

2.1.5. MEDI HUMÀ 

Població i poblament 

La població de Ripoll és de 10.583 persones (IDESCAT 2016), i una densitat de 143,6 hab/km2. Des 
de l’any 1998 fins el 2016, la població ha anat variant lleugerament amb un màxim de 11.057 
habitants a l'any 2009 i un mínim de població a l'any 2016. 
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Imatge 67. Gràfic de l’evolució de la població de Ripoll. Període 1998-2016  

 
Font: IDESCAT 

Així s’observa que en el període 2001-2009, el creixement de la població, igual que el de la comarca i 
de Catalunya, és pot considerar positiu; essent positiu el saldo migratori (diferència entre altes i 
baixes), però no el saldo natural (diferència entre naixements i defuncions), que a diferència de la 
comarca i Catalunya és negatiu. 

Taula 8. Creixement intercensal de la població, per components en taxa. Mitjana anual 2001-2011(‰) 
 Natalitat Mortalitat 

Creix. 
natural 

Creix. 
migratori Creix. total 

Ripoll 8,97 11,90 -2,93 5,78 2,85 

Ripollès 8,04 12,89 -4,85 6,62 1,77 

Catalunya 11,54 8,50 3,04 13,94 16,98 
Font: IDESCAT 

El terme comprèn el nucli de Ripoll i els nuclis de Brucs, la Colònia Santa Maria, Llaés, Ordina, , 
Rama, El Remei, Rocafiguera, Sant Antoni, Sant Bartomeu, Sant Bernabé de les Tenes i Sant Roc, 
segons dades de l'Intituto Nacional de Estadística (2015).  

Taula 9. Nuclis urbans dins del terme municipal de Ripoll (2015) 

Nuclis urbans habitants 

Ripoll 9.306 
Brucs 876 
Colònia Santa Maria 27 
Llaés 11 
Ordina 130 
Rama 23 
El Remei 38 
Rocafiguera 80 
Sant Antoni 5 
Sant Bartomeu 49 
Sant Bernabé de les Tenes 19 
Sant Roc 68 

Font: INE 
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El nombre d’habitatges existents al municipi de Ripoll (IDESCAT any 2011) mostra la poca 
estacionalitat de la població, amb un nombre molt baix de segones residencies (221 habitatges): 

Taula 10. Habitatges i tipus al municipi. Any 2011  
 

Principals Secundàries Buides Núm. 
Totals 

Ripoll 75,6% 3,7% 20,7% 5.923 

Ripollès 54,7% 28,4% 16,9% 19.940 

Catalunya 76,2% 12,2% 11,6% 3.863.381 
Font: IDESCAT 

Activitat econòmica 

L’aprofitament de les aigües dels rius Ter i Freser el segle XIX va afavorir l’establiment de gran 
quantitat de fàbriques i colònies; hi havia un important nombre d’empreses vinculades als sectors 
tèxtil i metal·lúrgic. Amb els anys el sector industrial ha anat minvant, igual que l’agricultura que ja era 
escassa. Actualment, el sector serveis (activitat turística) és la que està prenent més empenta, tant 
per l’oferta d’esquí, els esports de muntanya pels Pirineus, el turisme rural, etc.  

Taula 11. Valor afegir brut (VAB). Base 2010. Per sectors (%). Any 2014 

Àrea Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Ripoll 0,5 33,2 5,8 60,5 

Ripollès 1,3 32,9 6,5 59,3 

Catalunya 1,0 19,7 4,7 74,6 
Font: IDESCAT 

Igualment, també es pot observar que més de la meitat de la població ocupada de Ripoll es dedica al 
sector serveis, seguit de la indústria i finalment la construcció; dinàmica equivalent al que passa a la 
comarca. 

Taula 12. Població ocupada segons sectors d’activitat (%). Any 2011 

Àrea Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Ripoll 0,0 31,8 8,9 58,3 

Ripollès 3,42 28,1 10,35 58,12 
Font: IDESCAT 

Els establiments i professionals per grans sectors d’activitats al municipi, segons dades de l’IDESCAT 
any 2002, són principalment del sector serveis i comerç. Però no es pot oblidar que la indústria és el 
segon motor econòmic del municipi i el que acull una bona part de la població ocupada del municipi.  

Imatge 68. Gràfic dels establiments d’empreses industrials a Ripoll (IDESCAT 2002) 
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Font: Agenda 21 local de Ripoll 
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Tal i com s’observa al gràfic anterior (IDESCAT 2002), la majoria d’establiments d’empreses del 
sector industrial es dedicaven a la transformació de metalls (42,4%) i una part important es dedicava 
al tèxtil i la confecció (16,8%). No s’ha d’oblidar que a la comarca, aquests sectors han estat molt 
importants en el seu desenvolupament econòmic i tecnològic des de l’Edat Mitjana. A nivell comarcal, 
el Ripollès forma, juntament amb la Garrotxa i el Berguedà, el que es coneix com arc industrial de 
muntanya recolzat en l’eix Fluvià–Ter-Llobregat. 

En els darrers anys el sector industrial ha patit una sèrie de crisis que ha portat al tancament 
d’importants empreses industrials del Ripollès, fet que no es reflecteix en les dades anteriors que són 
més antigues. Però en els dos darrers anys s’ha tornat a recuperar lleument el sector i actualment, 
com informen els serveis municipal de Ripoll, hi ha nombroses empreses interessades en instal·lar-se 
al municipi i comarca.  

La situació dels polígons industrials i al disponibilitat de sòl industrial al municipi s’ha analitzat en 
apartats anteriors del present document. 

Cal destacar que al medi rural de Ripoll encara existeixen un nombre important d’empreses i activitats 
del sector ramader i agrari, a l’entorn de l’àmbit de modificació hi ha granges que pasturen bestiar 
(vaques) en camps propers i també hi ha conreus herbacis. 

Imatge 69. Fotografies dels usos i activitats de l’entorn de l’àmbit 
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Paisatge 

El paisatge deriva de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen i l’activitat 
antròpica. El paisatge és el conjunt d’elements i funcions que, per la seva naturalesa i disposició, 
donen a cada territori un aspecte determinat. L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de 
subjectivitat, tanmateix s’intentarà abordar el seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi 
escènic i dels paràmetres que millor defineixen l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat 
paisatgística i la fragilitat. Entenem per paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, és 
per tant un anàlisi força subjectiu, ja que dependrà, en gran part del grau de sensibilitat de 
l’observador de les connotacions perceptuals i lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 

El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del Paisatge, aprovat 
definitivament el 23 de novembre de 2010, divideix el territori en diferents unitats de paisatge. El 
municipi de Ripoll es situa a la unitat de paisatge 4. Alt Ter.  

Imatge 70. Plànol de les unitats de Paisatge del Catàleg de les Comarques Gironines 

 
Font: Observatori del Paisatge 

En la fitxa de la unitat que forma part del Catàleg, es defineixen els trets distintius i els principals 
valors en el paisatge. També es defineix el paisatge actual, la dinàmica del paisatge i la seva possible 
evolució, i acaba realitzant una avaluació del paisatge on determina debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats. En base a tot l’exposa’t defineix objectius de qualitat paisatgística i proposa mesures 
(criteris) i accions per assolir els objectius de qualitat paisatgística.  

Els trets distintius d’aquesta unitat de paisatge de l'Alt Ter són: 

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

- El riu Ter i el Freser són els eixos fluvials que articulen el territori de l’Alt Ter. 

- Les cobertes forestals, formades per boscos caducifolis i pinedes montanes, predominen en el paisatge. 

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

- Les colònies industrials a les vores del Ter i del Freser són elements que han caracteritzat el paisatge 
fluvial de l’Alt Ter durant dècades. 
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- Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, són els dos nuclis històrics al voltant dels quals s’organitza el 
territori. 

Els principals valors en el paisatge són:  

- Els espais d’interès natural com la serra Cavallera, la serra de Montgrony i les serres de Milany i Santa 
Magdalena.  

- Els valors estètics del mosaic paisatgístic format pels boscos caducifolis, els camps de conreu i els prats 
de dall, amb canvis cromàtics i de textura al llarg de l’any.  

- Els monestirs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, juntament amb el ric patrimoni de restes 
arqueològiques de l’època feudal esteses per tot el territori.  

- Els valors productius, històrics i simbòlics de les colònies industrials. 

- La xarxa de camins i itineraris que permeten el gaudi del paisatge. 

- El fons escènic emblemàtic de la serra Cavallera i el cim del Taga. 

L’àmbit de la modificació presenta un paisatge majoritàriament agrícola/ramader – rural alterat per les 
pressions i activitats antròpiques que antigament hi havia hagut a la zona, així com pel pas de la 
carretera C-26. Actualment a l’interior de l’àmbit existeixen instal·lacions i edificacions obsoletes fruit 
d’antigues activitats, que van suposar una pèrdua del paisatge agrícola tradicional d’aquests terrenys 
entorn de la riera de Llosses; malgrat que es conserven encara alguns espais conreats, que són una 
mostra d’aquest paisatge que fa anys devia cobrir tota aquesta zona del municipi. Cal destacar el 
paisatge agroforestal situat al nord de l’àmbit, en terreny més accidentat però on els espais planers 
són utilitzats pel conreu i la ramaderia.   

Pel que fa la visibilitat, l’espai és plenament visible des de la carretera C-26 ja que limita amb el 
sector, a excepció d’alguns trams on hi ha peus arboris que apantallen punts de l’àmbit; cal destacar 
que en el primer tram de la C-26 des de la C-17 (Km.189 de la C-26), l’àmbit no és visible. Des del 
nord les edificacions i instal·lacions actualment existents a l’àmbit són visibles, apantallades 
parcialment pel relleu del terreny i vegetació arbòria existent.  

Imatge 71. Fotografia des del nord a l’àmbit de modificació 
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Imatge 72. Fotografia des del primer tram de la carretera C-26 (àmbit no és visible) 

 

La transformació d’aquest espai en ús industrial, comportarà un canvi en el paisatge del lloc, que en 
part serà favorable per l’estat actual en què es troben els terrenys, malgrat que suposarà el 
manteniment d’un espai industrial en un entorn rural. La transformació de l’espai s’hauria de limitar als 
terrenys planers i ja alterats de l’entorn immediat de la carretera, implantant mesures d’apantallament 
visual i integració paisatgística al futur sector industrial.   

Vialitat i mobilitat 

Les principals vies de comunicació del terme municipal de Ripoll són la C-17, que a l’altura de Ripoll 
continua amb el nom de N-260, que ve de Vic i va en direcció a Ribes de Freser i la Cerdanya 
(direcció nord); una variant evita el pas per dintre de Ripoll d’aquesta via (N-260a). L’altra carretera 
important al municipi, és la C-26 que enllaça amb la C-17 i en sentit nord-est es dirigeix a Sant Joan 
de les Abadesses i Camprodon, i cap al sud-oest es dirigeix a les Llosses i continua cap al Berguedà.  

És entorn aquestes principals carreteres que es situen els polígons industrials del municipi, ja que 
necessiten bones i fàcils accessos a les principals vies de comunicació. Pel límit sud de l’àmbit de la 
modificació hi passa la C-26 que enllaça Ripoll amb les Llosses. 

Pel sòl no urbanitzable del municipi hi discorre un nombre important de camins, de diferent tipologia i 
mida, que permeten l’accés a tots els punts habitats i activitats existents en el medi rural de Ripoll. En 
alguns d’aquests camins s’hi han marcat i senyalitzat diferents itineraris municipals i comarcals, que 
creuen per espais d’interès natural i cultural. 

A continuació es mostra la mobilitat obligada al municipi per raons de residencia -treball a l’any 2011 
(dades mes recents disponibles a l’IDESCAT): 

Taula 13. Resum desplaçaments per raons de treball a Ripoll. Any 2011 

Desplaçaments 
Total per raons 

de treball 
Residents ocupats a dins 3.051 

No residents ocupats  que treballen a dins 1.226 

Residents ocupats que treballen a fora 1.307 

Residents ocupats a diversos municipis 324 

Llocs de treball localitzats (1) 4.278 

Població ocupada resident (2) 4.682 

Diferència (1)-(2) -405 
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Vista la taula anterior, cal detallar que el concepte “Llocs de treball localitzats” (residents ocupats a 
dins + no residents ocupats a dins) equivaldria als desplaçaments atrets al municipi, i el concepte 
“Població ocupada resident” (residents ocupats a dins+residents ocupats a fora+residents ocupats a 
diversos municipis) seria desplaçaments generats per la població local (que inclou els desplaçaments 
interns dels residents ocupats a dins). Així, es pot constatar que Ripoll és un municipi que atreu una 
mobilitat important per raó de treball, ja que és la capital de la comarca i disposa d’una elevada 
activitat econòmica que ofereix llocs de treball.  

El parc automobilístic de Ripoll és important, el 2015 comptava amb 5.569 turismes (representen 
67,9% vehicles totals), 823 motocicletes (10,0% del total), 1.548 vehicles industrials (18,89% del 
total), i 252 d’altres (3,1% del total). Com es pot observar en aquestes dades, hi ha un elevat nombre 
de vehicles industrials, que es relacionen amb l’activitat econòmica industrial del municipi. 

L’índex de motorització del municipi és de 760,36 vehicles per cada mil habitants a l’any 2012 
(darreres dades IDESCAT). Ha anat augmentat des de l’any 2003 que era de 669,33, arribant el 
màxim l’any 2011 amb un índex del 763,13. Aquest índex és inferior al comarcal (827,39), però 
superior al de Catalunya (663,77). 

Tot aquest volum de vehicles és una mostra de l’important trànsit viari que hi ha al municipi, que és 
capital de comarca i enllaça municipis de l’àrea del Ripollès, així com d’Osona on darrerament s’han 
millorat molt les comunicacions d’enllaç. 

Patrimoni cultural i històric 

Dins el terme municipal hi ha diversos elements del patrimoni cultural i històric, elements 
arquitectònics inventariats i llistats en l’Inventari Arqueològic i Arquitectònic de Catalunya. Però cap 
d’aquests s’ha localitzat a l’àmbit de la modificació. 

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

• Ruta 1. Sant Bartomeu 

• Ruta 2. Santa Maria del Catllar o ruta de les Fonts 

• Ruta 3. Sant Roc 

• Ruta 4. Sant Antoni de Morers 

També hi ha una ruta d'un petit recorregut (PR-C 59-1) de Ripoll a Vallfogona de Ripollès.  

Així mateix, hi ha dues rutes de la xarxa Itinerrànnia (xarxa de senders Ripollès, la Garrotxa i Alt 
Empordà). Aquestes rutes són: ruta 6. Campdevànol i Ripoll pels camins rals del Berguedà i la 
Cerdanya; i ruta 14. De Llaés al Castell de Milany per camins entre cingleres i baumes.  

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

També cal destacar:  

- La ruta del Ferro i del Carbó, que forma part de la xarxa de Vies Verdes. Aquest segueix el traçat de 
l'antiga línia de tren entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses (Toralles).  

- La Ruta del Ter. Es una ruta creada pel Consorci del Ter que enllaça dos pols d’atracció turística com 
són els Pirineus i la Costa Brava, mitjançant un itinerari que ressegueix el curs del riu Ter i que travessa 
cinc comarques de Catalunya. Concretament, al municipi de Ripoll s'hi localitza la primera etapa "De 
Vallter a Ripoll" amb una distància de 48,92 km. 
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Per l’entorn de l’àmbit de modificació hi discorren diferents itineraris i rutes de BTT comarcals: Ruta 
del Remei i Ruta del Catllar. 

Imatge 73. Fotografia de la senyalització dels itineraris per l’oest del camí de l’àmbit 

 

Consum d’aigua  

El subministrament de l’aigua potable al municipi és gestionada municipalment per l’empresa Societat 
Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll S.A. (SOMASRSA). Al sector hi arriba actualment la xarxa de 
servei municipal d’aigua, caldrà que el nou sector si connecti des del punt més proper que és a 
l’enllaç de la carretera de les Llosses amb la carretera C-17. 

Els consums previstos a l’àmbit de la modificació seran per ús industrials. S’hauran d’estimar els 
consums d’aigua previstos el desenvolupament de la modificació puntual, i caldrà que l’empresa 
gestora de l’abastament, garanteixi la suficiència de recurs.  

Sistema de sanejament 

Pel que fa al sanejament, les aigües residuals del municipi es dirigeixen a l’estació d’aigües residuals 
(EDAR) de Ripoll, en funcionament des de l’any 1993, gestionada pel Consell Comarcal. 

L’EDAR actualment té un cabal de disseny de 9.000 m3/dia i una població de 45.000 habitants – 
equivalents, i les aigües són abocades al riu Ter, es gestionen les aigües de Ripoll i Campdevànol. 
Cal destacar que segons dades de la memòria d’explotació dels sistemes de sanejament - any 2012 
de l’ACA (Departament de Territori i Sostenibilitat), EDAR de Ripoll presenta una saturació del cabal 
del 81%, ja que s’han tractat 7.257 m3/dia. Pel que fa a la saturació de càrrega està a un 38%, 
càrrega de disseny de 2.700 Kg DBO5/d i real de 1.019 Kg DBO5/d.  

L’àmbit de la modificació puntual s’haurà de connectar a la xarxa de sanejament municipal, que igual 
que en l’aigua es situa a l’enllaç de la C-17. 

D’altra banda, l’empresa gestora caldrà que garanteixi la suficiència de les infraestructures existents i 
necessàries pel desenvolupament de la modificació. Les despeses relatives al finançament de les 
noves possibles infraestructures de sanejament necessàries pel desenvolupament del nou sector, 
correspondran als propietaris afectats per la nova actuació urbanística, d’acord criteris de l’ACA i 
normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització bàsiques. 
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Gestió de residus 

Els residus municipals de Ripoll són gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès. Al municipi hi ha 
una deixalleria municipal i es realitza una recollida selectiva.  

La taxa de generació de residus al municipi va ser de 1,34 Kg/hab/dia a l’any 2015, situant-se per 
sota l’índex comarcal (1,46 Kg/hab. i dia) i similar a l’índex de Catalunya (1,35 Kg/hab. i dia). En total 
es van generar 5.181,23 Tones de residus, essent el percentatge de recollida selectiva 39%, per sota 
de la comarca (40,4%) i per sobre de Catalunya (38,9%). 

L’any 2015 hi va haver 38 establiments que van realitzar la declaració anual de residus al municipi 
(representen en 33,6% dels totals de la comarca), que van generar en total 10.946,55 tones. 
D’aquesta quantitat de residus generats, un 94,4% eren residus no especials.  

Imatge 74. Gràfic de l’evolució dels residus industrials al municipi de Ripoll (2011-2015) 

 
Font: IDESCAT 

Els residus generats en el desenvolupament de la modificació puntual, seran principalment de 
tipologia industrial.  Caldrà preveure la recollida i gestió dels residus que es generin, evitant qualsevol 
incidència ambiental.  

Energia 

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

Pel desenvolupament de la modificació, es preveu un consum de recursos energètics principalment 
per ús industrial, així doncs es produirà un augment de la demanda d’energia per aquest ús al 
municipi. El sector s’haurà de connectar a la xarxa d’energia elèctrica del municipi, per garantir el 
subministrament energètic. Cal destacar que per l’àmbit de modificació i entorn immediat hi discorren 
diferents línies elèctriques ,i al nord-est hi ha una estació transformadora, pel que es podrà 
subministrar fàcilment energia al sector. 

Canvi climàtic 

El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents obtingudes arreu 
del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi climàtic, que posa en perill la 
composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el 
desenvolupament econòmic i social, la salut i benestar de la humanitat. 
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Ja cap als anys 70, en el món científic va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana podria contribuir a la 
generació de gasos amb efecte d’hivernacle i, per tant, influir en els canvis climatològics. El GIECC 
(Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic)en el seu IV Informe (any 2007) 
determina que “l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc”, basant-se en les observacions dels 
increments de les temperatures mitjanes atmosfèriques i oceàniques globals, la fusió generalitzada de 
la neu i del gel, i l’augment del nivell mitjà del mar a tot el planeta. Així mateix, el GIECC estableix, en 
un 90% de certesa, que l’escalfament del sistema climàtic és atribuïble a l’activitat humana. Aquest 
darrer informe va ser definitivament adoptat per les Nacions Unides a la Convenció del Canvi Climàtic 
que va tenir lloc a Bali el desembre de 2007. 

El marc del problema del canvi climàtic és global, però en canvi, els impactes i les eventuals accions 
d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori. 

La principal iniciativa per fer front al repte del canvi climàtic en els ens locals, és el Pacte d’Alcaldes, 
constituït formalment per la Comissió Europea el 29 de gener del 2008, per tal d’aconseguir objectius 
de reducció ambiciosos de cara al 2020. El Pacte consisteix en un compromís oficial de les ciutats 
adherides de superar els objectius establerts per la Unió Europea al 2020, reduint les emissions de 
CO2 als territoris respectius en almenys un 20% mitjançant l'aplicació d'un Pla d'acció per l'energia 
sostenible (PAES).  

L’Ajuntament de Ripoll es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 4 de febrer de 2013, i 
va elaborar amb l’ajuda de la Diputació de Girona el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) del 
municipi, aprovat el 29 de setembre de 2015.  

 “El 2005, el municipi Ripoll va emetre 50.402,30 tn de CO2, que representen el 38,96 % del conjunt de la 
comarca. Les emissions van ser de 4,68 tn CO2/capita, un valor inferior a les emissions per capita de la comarca, 
que varen ser de 4,90 tn CO2/capita, i a les del conjunt de les comarques gironines, que varen ser de 6,39 tn 
CO2/capita.” 

Imatge 75: Dades de l’Inventari d’emissions de referència de Ripoll  

 
Font: PAES municipi 

El pla d’acció del municipi de Ripoll consta de 40 accions de les quals 38 són planificades mentre que 2 ja s’han 
realitzat. Aquestes accions suposen una reducció de 10.186,57 Tn CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 20,21% 
de les emissions del 2005.” 

Com s’ha detallat en l’apartat d’energia, el futur sector industrial s’estima que consumirà principalment 
electricitat per sobre de les altres fonts energètiques, caldrà tenir en compte les emissions de CO2 
associades a aquests consums, que poden produir un augment en les emissions GEH al municipi. 
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3. RELACIÓ DEL PLA SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I 
TERRITORIALS CONCURRENTS 

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

3.1. PLANS TERRITORIALS SUPRAMUNICIPALS 

Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document  marc de referència per a la 
planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social. 
Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans Sectorials i 
els Plans Directors. 

Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials 
parcials, basats en la funcionalitat territorial. 

El PTGC adscriu el municipi de Ripoll dins l’Àmbit Funcional Territorial (AFT) de les Comarques 
Gironines. El PTGC estableix entre els seus objectius clau “preservar el paisatge com un valor social i un 

actiu econòmic del territori”. Determina que els plans que el desenvolupin “han d’identificar les unitats de 
paisatge i l’articulació en l’estructura territorial, així com les dinàmiques naturals, socials i econòmiques que els 
fonamenten” i “establir condicions directes i indirectes per a l’evolució dels paisatges i assenyalar estratègies per 
al manteniment o restauració d’aquells d’especial interès”. 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) 

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial 
parcial de les Comarques Gironines.  El Pla ordena el creixement urbanístic de les comarques de l’Alt 
Empordà, el Baix Empordà, el gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Ripollès.  

L’àmbit de la modificació puntual, entorn la carretera C-26 cap a Llosses, es classifica dins el sòl no 
urbanitzable del PTPCG, concretament dins el sòl de protecció preventiva, regulats als articles 2.10 i 
2.11 de la normativa del PTPCG. Representen el 68,5% de la superfície dels espais oberts del 
PTPCG a Ripoll. 

Els objectius ambientals fixats pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, que es tindran 
en compte alhora de fixar els objectius ambientals de la modificació, són: 

Objectius ambientals prioritaris  

Objectiu 4.1. Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com regional o comarcal i evitar 
la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies  

Objectiu 4.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i funcional d’espais 
oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de connectors ecològics  

Objectiu 6.2. Establir les condicions per assegurar la competitivitat del transport públic i dels modes de transport 
més eficients energèticament i per un canvi modal que disminueixi el pes del vehicle privat en favor de modes 
més eficients i socialment equitatius  

Objectiu 6.3. Maximitzar l’aprofitament de les infraestructures existents mitjançant la millora o renovació i 
optimització del traçat i l’encaix territorial de les noves infraestructures  

Objectiu 7.1. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de creixement, 
minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.  

Objectiu 7.2. Actuar sobre les àrees especialitzades localitzades en sòls ambientalment inadequats per a la seva 
consolidació, mitjançant la seva desclassificació o reubicació, o bé la formulació de directrius específiques per al 
planejament urbanístic que garanteixin llur adequació als objectius del Pla, amb especial atenció als referents a 
la mobilitat sostenible, la misticitat d’usos i la cobertura de serveis  
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Objectiu 7.3. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la producció alimentària. 

Objectius ambientals rellevants  

Objectiu 2.2. Protegir els sòls de valor per la seva funció en el cicle de l’aigua, amb especial atenció a les àrees 
de recàrrega dels aqüífers i a les zones afectades per la contaminació per nitrats.  

Objectiu 1.1. Preveure accions encarades a no incrementar les emissions de gasos d’efecte hivernacle  

Objectiu 1.2. Preparar la regió per adaptar-se canvi climàtic i minimitzar-ne els efectes  

Objectiu 3. Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, inclosos el 
sòl, les aigües i l’atmosfera  

Objectiu 5.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial atenció als paisatges 
rurals i als de valor identitari.  

Objectiu 7.4. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc d’incendi i al risc 
d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret el risc d’accident en el 
transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que manipulen substàncies 
perilloses.  

Objectius ambientals secundaris  

Objectiu 2.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys consumidores de 
recursos, especialment d’aigua i energia  

Objectiu 5.2. Establir directrius per a la preservació del paisatge en el planejament urbanístic municipal  

Objectiu 6.1. Establir les condicions per a l’augment de l’autocontenció comarcal i frenar el creixement de les 
necessitats de mobilitat obligada. 

EL PTPCG incorpora en la seva normativa unes Directrius de Paisatge, que són les determinacions 
que, basant-se en els catàlegs del paisatge,precisen i incorporen normativament les propostes 
d’objectius de qualitat paisatgística en el pla territorial parcial. Una primera conseqüència d’aquestes 
consideracions és que cal entendre els catàlegs del paisatge com uns documents vàlids per si 
mateixos com a conjunt de coneixements i de propostes indicatives de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge d’un territori, la valoració del qual ha estat abordada des d’una visió polièdrica de la seva 
realitat que incorpora aspectes patrimonials, ambientals, socials i altres elements significatius. El 
Catàleg defineix un marc de coneixements i orientacions útils per a una correcta integració 
paisatgística de qualsevol actuació que s’hagi de desenvolupar en el territori. 

Com indica l’article 15 de les Directrius del Paisatge, aquestes Directrius del paisatge del PTPCG són 
d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o les 
condicions de percepció. Les Directrius del Paisatge defineixen unes directrius generals (capítol 2) 
que estan basades en el conjunt de catàlegs del paisatge i són d’aplicació per als diversos paisatges 
de Catalunya. I defineix unes directrius específiques (capítol 3)que es basen en els objectius de 
qualitat paisatgística adoptats en el Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines. Els objectius 
de qualitat paisatgística (OQP), són els objectius que defineix el Catàleg del paisatge de les 
Comarques Gironines, posteriorment es defineixen directrius concretes de cada objectiu. 

Les Directrius del Paisatge del Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines, aprovat 
definitivament el 26 de novembre de 2010, defineixen unes directrius generals que estan basades en 
el conjunt de catàlegs del paisatge i són d’aplicació per als diversos paisatges de Catalunya. I defineix 
unes directrius específiques que es basen en els objectius de qualitat paisatgística adoptats en el 
Catàleg.  

Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) i la proposta de mesures (criteris) i accions que 
s’exposen a continuació són específics de la unitat de paisatge 4. Alt Ter. Igualment, també són 
d’aplicació els definits per a tot l’àmbit territorial de les comarques gironines continguts en els capítols 
13 i 14 de la memòria  del Catàleg del paisatge. Els poders públics i privats, així com els agents 
socials i la societat en general, han de vetllar pel compliment d’aquests objectius de qualitat 
paisatgística.  

Els objectius de qualitat paisatgística de la unitat de paisatge de  l'Alt Ter, són: 
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4.1. Uns assentaments de Campdevànol, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Seguries ordenats i 
que no comprometin els valors del paisatge que alberga, ni els valors dels espais circumdants, i amb unes 
entrades als nuclis de qualitat.  

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

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

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

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

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

4.7. Uns eixos viaris històrics (N260-Olot-Vallfogona del Ripollès-Ripoll, C26-Ripoll-Palmerola, i GI401- 
Campdevànol-Gombrèn) a les planes de Ripoll, Sant Pau de Segúries, Gombrèn o Vallfogona, vertebradores del 
territori i configuradores d’assentaments i aprofitaments agrícoles, mantingudes pel seu valor històric i pel seu rol 
en l’articulació del territori, sense ampliacions o millores que en desvirtuïn el seu traç en el paisatge.  

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

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

3.2. PLANEJAMENT SECTORIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

A l’hora de concretar els objectius ambientals fixats per la modificació puntual, a part dels objectius 
fixats per les figures de planejament superior, cal també donar compliment a l’annex I de la Directiva 
2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 27 de juny de 2001, relativa als efectes 
de determinats plans i programes en el medi ambient, coneguda també com a avaluació ambiental 
estratègica, així com normativa estatal i autonòmica d’avaluació ambiental de plans i programes, que 
estableixen que caldrà definir els objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, 
comunitari o de l’Estat que guardin relació amb el pla o programa i que determinen que caldrà 
concentrar-se en aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la flora, la 
terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni cultural (que inclou el 
patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i les seves interrelacions). 

Així doncs, en aquest punt s’han analitzat els objectius ambientals dels àmbits següents, en les 
normatives sectorials ambientals europees, estatals i autonòmiques que afecten al municipi i la 
modificació puntual que es tramita: 

• Biodiversitat  

• Sòls 

• Aigua 

• Ambient atmosfèric 

• Canvi climàtic 

• Paisatge 

• Connectivitat 

• Mobilitat sostenible 

Tot seguit es determinen els objectius ambientals de cada àmbit que tenen relació amb la modificació 
puntual objecte d’estudi, i que han estat recollides i incorporades en els plans d’ordenació territorial 
supramunicipals: 
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1. Canvi climàtic 
Plan de asignaciones i la 
Estrategia española del cambio 
climático. 

Pla català de mitigació del canvi 
climàtic 2008-2012 

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

Millora de l’eficiència energètica i comportament energètic. 

Foment de la mobilitat sostenible i el transport públic. 

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

2. Aigua 
Directiva  2000/60/CE del 
Parlament Europeu i del Consell 
de 23 d’octubre de 2000. 

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

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

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

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

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

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

4. Biodiversitat 
Estratègia catalana per a la 
conservació i l’ús sostenible de la 
diversitat biològica 

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

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

Protegir el sòl forestal de valor per raons de biodiversitat, protecció del sòl, 
funcions hidrològiques i com a embornals de gasos d’efecte hivernacle. 

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

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

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

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

Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 

Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la 
salinització, les inundacions i l’esllavissament de terres. 

6. Paisatge 
Conveni europeu del paisatge. 

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

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

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

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

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

Procurar concentrar les noves transformacions urbanístiques i els 
sistemes urbanístics en aquells sectors que es demostri que tenen un 
menor valor ecològic, de manera que no interrompin cap connexió 
ecològica o corredor biològic d’àmbit municipal i/o supramunicipal. 

8. Mobilitat sostenible 
Llei 9/2003 de la mobilitat 

Fomentar l’ús del transport públic. 

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

3.3. PLANS MUNICIPALS  

El planejament vigent a Ripoll, és el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat per la 
CTU de Girona el 9 d’abril de 2008, publicat al DOGC-5181 de 25/7/2008. 

El POUM de Ripoll classifica l’àmbit de la modificació dins el sòl no urbanitzable del municipi, dins els 
Espai de conreu i pastura, regulats als articles 354 al 358 de les normes del POUM. Representa 
aproximadament el 20,3% de la superfície del SNU de Ripoll. 
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Imatge 76. Plànol de qualificació de l’àmbit pel planejament vigent (POUM Ripoll) 

 
Font: Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya 
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4. OBJECTIUS AMBIENTALS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Un cop analitzats els requeriments ambientals de l’àmbit, i els objectius i obligacions fixats des de la 
normativa territorial superior i la legislació sectorial aplicable, i a partir dels principis de sostenibilitat 
establerts als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, es procedeix a fixar els objectius i 
criteris ambientals per tal de realitzar una adequada integració dels requeriments ambientals de la 
modificació puntual. 

4.1. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS FIXATS PER LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL 

Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits en què l’urbanisme pot 
incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Així mateix, s’han considerat els 
objectius estrictament necessaris per centrar el procés d’avaluació ambiental de forma proporcionada 
a la naturalesa de la proposta urbanística.  

a) Model territorial i ocupació del sòl 

b) Cicle de l’aigua 

c) Ambient atmosfèric 

d) Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 

g) Qualitat del paisatge 

Taula 14. Objectius ambientals fixats per la modificació puntual  

Aspectes a 
considerar segons 

la legislació 

Aspectes ambientals 
rellevants del territori Objectius ambientals Jerarquització 

(Prioritari/Secundari) 

a) Model territorial 
i ocupació del sòl.  

Àmbit situat a l’oest del terme 
municipal, al nord de la 
carretera C-26. Espai alterat 
per antigues activitats on 
encara resten instal·lacions 
obsoletes, en un entorn rural 
agroramader. 

Espai qualificat com a sòl no 
urbanitzable pel POUM de 
Ripoll, i sòl de protecció 
preventiva del PTPCG. 

Relleu planer en la major part 
del terrenys, alterat per 
antigues activitats a la zona, 
els pendents s’incrementen en 
talussos i marges del nord i 
oest de l’àmbit. 

Reaprofitar uns terrenys 
alterats, per un nou ús 
econòmic, que permeti millorar 
l’estat i qualitat ambiental i 
paisatgística en el seu entorn 
rural. 

P 

Ocupació del sòl de manera 
eficient, regulant els usos i 
edificacions amb el mínim 
impacte ambiental i paisatgístic 
possible sobre el territori i 
coherent amb l’entorn. 

P 

L’àmbit disposa d’una bona 
accessibilitat des de les 
principals vies del municipi. 

Contribuir a la mobilitat 
sostenible en la delimitació del 
nou sector industrial, 
mitjançant la planificació 
integrada dels usos del sòl i la 
connectivitat amb les vies de 
l’entorn. 

P 
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Aspectes a 
considerar segons 

la legislació 

Aspectes ambientals 
rellevants del territori 

Objectius ambientals Jerarquització 
(Prioritari/Secundari) 

b) Cicle de l’aigua.  

Segons la PEF del Ter l’àmbit 
és una zona potencialment 
inundable 
geomorfològicament, al sud hi 
discorre la riera de les 
Llosses, i creuen de nord a 
sud l’espai dos cursos d’aigua 
de menor entitat (Torrent de 
Sobirats i Torrent Clot del 
Teixó) que han estat alterats 
per antics usos a l’espai, 
mitjançant el soterrament 
d’alguns trams. 

No es localitzen aqüífers 
protegits al municipi, ni es 
troba dins les zones 
vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats. 

Actualment la permeabilitat de 
l’àmbit és escassa, ja que 
bona part dels terrenys estan 
impermeabilitzats per antigues 
instal·lacions relacionades 
amb activitats que s’havien 
implantat a l’espai. 

El nou sector industrial 
suposarà un augment del 
consum d’aigua del municipi.  

Compatibilitzar el 
desenvolupament urbanístic de 
l’àmbit amb el risc 
d’inundabilitat. 

P 

Protegir i no alterar la qualitat 
de les aigües superficials i 
subterrànies, fomentant la 
millora de la permeabilitat del 
sòl. 

S 

Fomentar l’estalvi i la 
reutilització de l’aigua en les 
noves activitats al sector, 
prioritzant tipologies 
urbanístiques que comporten 
menor consum d’aigua. 

S 

c) Ambient 
atmosfèric. 

Bona qualitat de l’aire al 
municipi. 

Afavorir les bones pràctiques 
ambientals i preveure 
qualsevol impacte sobre el 
medi derivat de les noves 
activitats industrials.  

S 

Actualment l’àmbit és un SNU,  
zona de sensibilitat acústica 
alta (A), que passarà a ser un 
zona de sensibilitat acústica 
baixa (C2) pel futur ús 
industrial i proximitats de la C-
26. 

Estructurar i situar les 
actuacions de forma que no 
generin soroll per sobre dels 
llindars acústics establerts per 
la normativa aplicable, i 
assegurar el compliment dels 
nivells acústic de la zona. 

S 

Per ser SNU es considera una 
zona de protecció lumínica 
alta (E2), que passaria a ser 
moderada (E3) amb el nou ús 
industrial. 

Contemplar les mesures i 
actuacions necessàries per 
evitar la dispersió lumínica als 
SNU de l’entorn, incidint en un 
correcte disseny de 
l’enllumenat,  maximitzant 
l’estalvi i eficiència energètica, i 
donant compliment a la 
normativa vigent. 

P 

 

d) Gestió dels 
materials i els 
residus en la 
urbanització i 
l’edificació.  

Qualsevol obra, actuació i 
activitat humana, generarà 
residus que cal gestionar 
correctament.  

Bona planificació i gestió dels 
residus que es puguin produir 
en el desenvolupament del 
sector i futura zona industrial. 

S 
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Aspectes a 
considerar segons 

la legislació 

Aspectes ambientals 
rellevants del territori 

Objectius ambientals Jerarquització 
(Prioritari/Secundari) 

e) Sostenibilitat i 
ecoeficiència en la 
urbanització i 
l’edificació 

Es produirà un augment del 
consum energètic, la font 
principal serà l’electricitat, amb 
efectes pel canvi climàtic. 

Establir mesures d’estalvi i 
eficiència energètica en el futur 
sector, per reduir consum 
energètics i contribuir en la 
reducció del canvi climàtic. 

S 

f) Biodiversitat 
territorial, 
permeabilitat 
ecològica i 
patrimoni natural.  

Absència d’elements naturals 
protegits i/o espècies 
singulars.  

Espai cobert principalment per 
vegetació herbàcia arvense i 
ruderal, i plantacions fruit 
d’antigues activitats existents 
a l’àmbit que ja van alterar els 
usos i hàbitats de l’espai.  

En els terrenys més 
accidentats del límit nord i oest 
de l’àmbit hi ha masses 
forestals de rouredes i pins. 

Segons la cartografia del 
DTiS, en alguns extrem del 
nord de l’àmbit es localitza un 
HIC (6510 Prats de dall) de 
caràcter no prioritari. 

Al sud i est de l’àmbit hi ha 
espais que formen part del 
Catàleg de béns naturals i 
paisatgístics protegits de 
Ripoll, que caldrà no alterar. 

La connectivitat ecològica a 
l’àmbit és baixa, per la 
presència de la C-26 i per ser 
un espai transformat i alterat. 
Però uns metres al sud de 
l’àmbit, altre costat de la 
carretera, hi passa la riera de 
les Llosses, que garanteix la 
mobilitat d’espècies animals i 
és espai de sensibilitat 
elevada pel que fa a la 
biodiversitat. 

Dissenyar l’ordenació de 
manera que es conservin 
aquells espais de major interès 
natural i ecològic dins l’àmbit i 
assegurin una continuació 
coherent amb l’entorn, no 
incidir ni repercutir sobre la 
connectivitat ecològica del 
territori. 

P 

Evitar la màxima afectació 
possible als HIC existents a 
l’àmbit. 

P 

Promoure la preservació de la 
vegetació arbòria preexistent a 
l’àmbit i entorn immediat, pel 
futur espai lliure del sector i  
per fomentar-ne la seva 
naturalització. 

S 

Minimitzar la incidència sobre 
els espais agroforestals de 
l’entorn, preveient una 
revegetació dels futurs espais 
lliures de l’àmbit coherent i de 
transició amb el SNU. 

P 

g) Qualitat del 
paisatge.  

El Catàleg del Paisatge 
qualifica el municipi dins la 
unitat de paisatge Alt Ter. 

El paisatge de l’àmbit està 
transformat per les anteriors 
activitats presents a la zona, la 
qualitat paisatgística actual és 
baixa; però en l’entorn domina 
un paisatge agroforestal de 
major valor. 

L’espai és visible des la C-26, 
ja que es troba adjunt a la via; 
cap al nord i oest l’àmbit està 
parcialment apantallat pel 
relleu i vegetació forestal 
natural de l’entorn. 

Discorren pels camins de 
l’entorn itineraris i senders que 
permeten el descobriment del 
paisatge. 

Establir criteris ambientals i 
d’integració paisatgística en la 
distribució dels usos i noves 
edificacions a l’espai, 
minimitzant impacte 
paisatgístic i visual del nou 
sector. 

P 

Donar un tractament de vora 
específic al futur front urbà 
amb l’objectiu d’integrar-lo 
paisatgísticament a través dels 
futurs espais lliures, tenint en 
compte els valors agroforestals 
i els camins de l’entorn. 

S 
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Aquests objectius s’hauran de tenir en compte en el desenvolupament de la modificació puntual i 
futura proposta d’ordenació del sector, i també en les recomanacions ambientals pel 
desenvolupament del sector que es proposen en apartats posteriors del present document. 

4.2. INDICADORS 

A continuació es defineixen tota una sèrie d’indicadors quantitatius, relacionats amb el compliment 
dels objectius ambientals assenyalats anteriorment. La funció d’aquests indicadors, a banda de 
completar el perfil ambiental del municipi, serà la de facilitar la posterior verificació d’aquests objectius 
per la nova ordenació urbanística resultant. 

Els indicadors que es proposen, són els següents: 

- Percentatge de l’ocupació i consum de sòl 

Consum de sòl /superfície total de l’àmbit (%). 

- Superfície d’espais lliure de l’àmbit 

Superfície d’espais lliures i zones verdes a l’àmbit (m2)  

- Pèrdua d’HIC al municipi 

Superfície HIC afectada / Superfície HIC al terme municipal 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  

5.1. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES ALTERNATIVES 
CONSIDERADES2 

5.1.1. ALTERNATIVA 0 

Aquesta opció consistiria en no realitzar la modificació puntual del POUM de Ripoll, mantenint els 
terrenys de l’àmbit com a sòl no urbanitzable.  

Suposaria no augmentar el sòl industrial al municipi, que s’ha justificat per l’Ajuntament que és 
necessari per demanda actual i escassa disponibilitat de sòls i naus industrials mitjanes i grans al 
municipi (veure apartats inicials del present document); i no permetria resoldre la problemàtica 
ambiental i paisatgística existent a l’àmbit per la presència d’edificacions i instal·lacions obsoletes i 
degradades per antics usos a l’espai. Malgrat que ambientalment el desenvolupament d’un nou sector 
industrial allunyat del sòl urbà i altres sòls industrials existent al municipi, s’ha analitzat en apartats 
inicials del present document que no hi ha gaires alternatives per un desenvolupament de les 
característiques que es necessiten en el municipi.  

5.1.2. ALTERNATIVA 1 

Es considera com alternativa 1, la  primera proposta presentada a l’àmbit per la delimitació d’un ús 
industrial, aquesta opció va ésser aprovada inicialment el 29/4/2014 pel Ple Municipal, però es va 
acabar descartant. 

Aquesta alternativa comporta la classificació com a sòl urbanitzable delimitat d’uns terrenys situats a 
banda i banda de la carretera C-26, els terrenys objecte de la modificació tenien 130.000m2 de 
superfície. 

Imatge 77. Plànol de l’alternativa 1 

 
Font: MP del POUM de l’any 2014 

La proposta d’ordenació d’aquesta alternativa, concentrava els aprofitaments privats d’ús industrial al 
nord de la carretera, i al sud de la carretera hi concentrava els sistemes públics: equipaments i zones 
verdes, garantint així la protecció de la riera de les Llosses.    

5.1.3. ALTERNATIVA 2 

Aquesta opció seria la modificació puntual que ara es tramita, té el mateix objectiu que l’alternativa 
anterior però ajusta més la superfície de delimitació del nou sector industrial, afectant només els 
terrenys del nord de la carretera C-26, d’aproximadament 49.230m2 de superfície, i reduint també la 
superfície afectada a l’est, on es localitza espai natural d’interès local. 

                                                 
 
 
2 Informació extreta i resumida, a partir de la memòria d’avanç de la modificació puntual. 
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Imatge 78. Plànol de l’alternativa 2 (àmbit de la modificació puntual) 

 
Font: MP11 del POUM de Ripoll. Ajuntament de Ripoll 

La modificació proposta una ordenació orientativa, que haurà de concretar i definir el pla parcial que 
es tramita posteriorment al sector, en aquesta es preveuen unes noves edificacions adaptades a les 
característiques i formes del territori amb espais verds lliures entre parcel·les industrials i entorn 
l’àmbit, en contacte amb el sòl no urbanitzable. També es preveu un vial de servei que haurà de 
donar accés al nou sector, no afectant el trànsit a la C-26. 

5.2. ANÀLISI PRELIMINAR D’ALTERNATIVES  

Les alternatives proposades es valoren en base als seus efectes globals i les seves determinacions 
estructurals d’acord amb els objectius ambientals fixats i del seu impacte potencial sobre el medi.  

Taula 15. Compliment dels objectius ambientals per les alternatives 

Aspectes a considerar 
segons la legislació Objectius ambientals Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

a) Model territorial i 
ocupació del sòl.  

Reaprofitar uns terrenys alterats, per un nou ús 
econòmic, que permeti millorar l’estat i qualitat 
ambiental i paisatgística en el seu entorn rural. 

- +/- + 

Ocupació del sòl de manera eficient, regulant els 
usos i edificacions amb el mínim impacte ambiental i 
paisatgístic possible sobre el territori i coherent amb 
l’entorn. 

- - +/- 

Contribuir a la mobilitat sostenible en la delimitació 
del nou sector industrial, mitjançant la planificació 
integrada dels usos del sòl i la connectivitat amb les 
vies de l’entorn. 

+ - +/- 

b) Cicle de l’aigua. 

Compatibilitzar el desenvolupament urbanístic de 
l’àmbit amb el risc d’inundabilitat. + ? ? 

Protegir i no alterar la qualitat de les aigües 
superficials i subterrànies, fomentant la millora de la 
permeabilitat del sòl. 

+/- +/- + 

Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en les 
noves activitats al sector, prioritzant tipologies 
urbanístiques que comporten menor consum d’aigua. 

+ + + 

c) Ambient atmosfèric.  Afavorir les bones pràctiques ambientals i preveure 
qualsevol impacte sobre el medi derivat de les noves 

+ ? ? 
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Aspectes a considerar 
segons la legislació Objectius ambientals Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

activitats industrials.  

Estructurar i situar les actuacions de forma que no 
generin soroll per sobre dels llindars acústics 
establerts per la normativa aplicable, i assegurar el 
compliment dels nivells acústic de la zona. 

+ +/- +/- 

Contemplar les mesures i actuacions necessàries per 
evitar la dispersió lumínica als SNU de l’entorn, 
incidint en un correcte disseny de l’enllumenat,  
maximitzant l’estalvi i eficiència energètica, i donant 
compliment a la normativa vigent. 

+ +/- + 

d) Gestió dels materials i 
els residus en la 
urbanització i 
l’edificació.  

Bona planificació i gestió dels residus que es puguin 
produir en el desenvolupament del sector i futura 
zona industrial. 

? ? ? 

e) Sostenibilitat i 
ecoeficiència en la 
urbanització i l’edificació 

Establir mesures d’estalvi i eficiència energètica en el 
futur sector, per reduir consum energètics i contribuir 
en la reducció del canvi climàtic. 

? ? ? 

f) Biodiversitat territorial, 
permeabilitat ecològica i 
patrimoni natural.  

Dissenyar l’ordenació de manera que es conservin 
aquells espais de major interès natural i ecològic dins 
l’àmbit i assegurin una continuació coherent amb 
l’entorn, no incidir ni repercutir sobre la connectivitat 
ecològica del territori. 

+ +/- + 

Evitar la màxima afectació possible als HIC existents 
a l’àmbit. + - +/- 

Promoure la preservació de la vegetació arbòria 
preexistent a l’àmbit i entorn immediat, pel futur espai 
lliure del sector i  per fomentar-ne la seva 
naturalització. 

+ - +/- 

Minimitzar la incidència sobre els espais 
agroforestals de l’entorn, preveient una revegetació 
dels futurs espais lliures de l’àmbit coherent i de 
transició amb el SNU. 

+ - + 

g) Qualitat del paisatge.  

Establir criteris ambientals i d’integració paisatgística 
en la distribució dels usos i noves edificacions a 
l’espai, minimitzant impacte paisatgístic i visual del 
nou sector. 

+ - +/- 

Donar un tractament de vora específic al futur front 
urbà amb l’objectiu d’integrar-lo paisatgísticament a 
través dels futurs espais lliures, tenint en compte els 
valors agroforestals i els camins de l’entorn. 

- - +/- 

 

Simbologia : Impactes ambientals rellevants de les alternatives: 

+ Positiu 

+/- Neutral o moderat 

- Negatiu 

? Es desconeix  
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5.3 JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA 
CONSIDERADA 

Com s’ha comentat anteriorment, l’alternativa 0 no dóna compliment a l’objectiu principal de la 
modificació que és la delimitació d’un sòl urbanitzable per ús industrial. Aquesta necessitat de sòl 
industrial al municipi es justifica a la memòria urbanística de la modificació, i també en apartats inicials 
del present document. Aquesta alternativa tot i que ambientalment es pot considerar més favorable ja 
que no delimita nou sòl urbanitzable al municipi, cal tenir en compte que no soluciona l’estat actual 
dels terrenys afectats per la modificació puntual, que es troben degradats amb edificacions i 
instal·lacions obsoletes fruit de les antigues activitats de graveres, magatzems d’àrids i planta de 
producció de formigó, que es van instal·lar sense cap cura ni respecte amb l’entorn, alterant la 
topografia del lloc, soterrant trams de cursos d’aigua, eliminant vegetació, impermeabilitzant gran part 
del sòl, sense preveure accessos, etc.  

Les alternatives 1 i 2 preveuen la delimitació d’un sòl urbanitzable a l’oest del terme municipal de 
Ripoll, a l’entorn del primer tram de la carretera C-26 cap a Llosses. La ubicació en aquest espai s’ha 
justificat en l’apartat 2.2 del present document, elaborant una anàlisi de la sensibilitat ambiental del 
terme municipal, on es conclou la sensibilitat ambiental baixa d’aquest sector. 

La diferència principal entre l’alternativa 1 i 2 és la dimensió, l’alternativa 2 s’ha reduït 
substancialment respecte alternativa 1 passant de 130.000m2 a 49.230m2, i concentrant-se al nord de 
la C-26. Així l’alternativa 2 és molt més favorable ja que redueix l’ocupació del sòl, afectant 
principalment els terrenys ja transformats, i s’allunya de la riera de les Llosses que és un espai 
d’interès ecològic d’elevada sensibilitat ambiental, i també de l’àrea d’interès natural i paisatgístic 
existent a l’est. A més, aquesta segona opció s’ajusta més que l’anterior als límits de l’estructura del 
terreny, limitant l’afectació als terrenys naturals de l’entorn; i preveu els accessos al futur sector 
industrial. En la proposta d’ordenació provisional del sector, que planteja la modificació puntual (fase 
d’avanç), la disposició dels espais verds lliures permetrà una millor naturalització i integració 
paisatgística de la futura zona industrial, estudiant apantallaments visuals i enjardinaments coherents 
amb el SNU de l’entorn. 

La modificació puntual que es tramiti haurà de donar compliment a tots els objectius ambientals fixats, 
tot i que en la fase actual de tramitació no es concreten detalls de l’actuació i no es poden valorar 
amb exactitud el compliment de tots els objectius, l’alternativa 2 és la que s’ajusta millor als objectius 
ambientals fixats. 
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6. DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓ I 
POTENCIALS EFECTES AMBIENTALS  

6.1. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL3  

En la memòria de la modificació puntual es defineixen els principals objectius i es proposen uns 
criteris d’ordenació en l’àmbit que recullen els trets principals pel que fa a la disposició dels sistemes 
urbanístics i les zones d’aprofitament privat amb destí a sòl industrial, i l’adequació de la futura 
urbanització i edificació als condicionants ambientals i paisatgístics de l’àmbit i entorn a recuperar. 

“La distribució dels espais lliures, en futur PPU ha de preveure una correcta integració ambiental i 
paisatgística de la futura urbanització i el seu ús i funcionament amb el conjunt de sòl rústec de 
planes i vessants que envolten el futur sector.  

- Cal que es disposin diverses franges d’espais lliures de protecció que separin el vial intern i 
els solars industrials respecte de la carretera, amb un relleu accentuat i amb plantació 
d’arbrat, per tal de minimitzar i integrar visualment els fronts edificats dels solars.  

- Dins aquesta franja verda de protecció paral·lel.la a la vialitat caldrà preveure un eix per a 
vianants i bicicletes, que creui l’àmbit, a manera de prolongació i connexió amb el camí ral de 
Ripoll a Les Llosses. 

- A l’extrem oest del sector caldrà preveure una àmplia cessió d’espai lliure que coincideix amb 
l’inici del vessant del fons de vall, i es correspon amb uns espais a recuperar amb plantació 
d’arbres, i que actuen com a transició entre el nou sòl urbanitzable delimitat i el sòl rústec. En 
aquest àmbit final on es concentri la major cessió d’espai lliure, hi caldrà preveure 
l’emplaçament del solar previst per a equipaments. 

Es preveu una zona d’equipaments, a l’extrem oest del sector, a continuació de la zona per a ús 
industrial. El seu accés és preveurà des de la vialitat interna del sector. S’emplaçarà dins de la zona 
de transició amb el sòl no urbanitzable de bosc que limita amb l’àmbit i envoltada d’espais lliures de 
protecció. La seva situació la fa òptima per a usos relacionats amb l’entorn natural i la seva 
preservació. 

Caldrà preveure una zona destinats a serveis urbans, per a l’emplaçament de les seves 
construccions i instal·lacions bàsiques. 

Es preveu la disposició i ordenació de la vialitat de l’àmbit, a partir d’una rotonda sobre l’actual 
carretera C-26, que permeti l’accés des d’un únic punt al vial intern disposat paral·lel a la carretera 
que comuniqui i serveixi les parcel·les industrials, amb una amplada de doble carril de circulació i 
previsió d’espai suficient per aparcaments, i que garanteixi espai suficient per al gir i maniobres de 
camions.  

La urbanització de la rotonda i la vialitat interior haurà de preveure la dotació i subministrament dels 
serveis bàsics, provinents del punt d’encreuament entre la carretera de Les Llosses amb la C-17, i la 
seva conducció i centralització fins al nou sector. 

Es preveu l’ordenació d’una o més parcel·les d’ús industrial, alineades a la vialitat interna de la 
urbanització i envoltades per franges d’espais lliures de protecció. El PPU de desenvolupament 
preveurà la ordenació de l’edificació i les seves condicions formals i volumètriques, de manera que 
s’integri i als condicionants de la topografia i s’encaixi als pendents de la vessant nord de la vall. Es 
preveu una única clau urbanística a definir pel PPU de desenvolupament, que ha de seguir els 
estàndards de les claus existents a la Normativa del POUM, que permeti ajustar paràmetres referents 

                                                 
 
 
3 Font: Modificació puntual 11 del POUM de Ripoll, delimitació del sòl industrial SUD7 Les Llosses – Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Ripoll 
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a l’edificació, separació a límits, alçades màximes... i que faciliti l’establiment de grans i mitjanes 
empreses, i garant la correcta implantació de l’edificació a l’àmbit i el paisatge de l’entorn.” 

Imatge 79. Esquema de la proposta d’ordenació orientativa del sector 

 
Font: MP11 del POUM de Ripoll. Ajuntament de Ripoll 

Taula 16. Superfícies de qualificació de la proposta d’ordenació de l’àmbit de modificació 

 
Font: MP11 del POUM de Ripoll. Ajuntament de Ripoll 

6.2. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POSSIBLES EFECTES IMPACTES 

En aquest anàlisi d’identificació dels previsibles efectes ambientals de la modificació puntual, es 
determinen els principals vectors ambientals que poden resultar afectats i els possibles impactes 
ambientals, segons la proposta d’ordenació de la modificació puntual en la seva fase actual (avanç de 
pla). És probable que en la concreció de la modificació puntual que es presenti per aprovació inicial, 
alguns d’aquests possibles impactes ambientals que es descriuen tot seguit, es minimitzin i/o 
corregeixin, ja que la modificació d’aprovació inicial pot incorporar mesures per prevenir i minimitzar 
possibles efectes ambientals sobre el medi. 

Es realitza una valoració dels possibles impactes identificats, d’acord amb la caracterització de l’estat 
actual del medi ambient (realitzat a l’apartat 2 del present document) i el seu grau de rellevància en la 
present avaluació ambiental. La terminologia utilitzada serà la següent: 

• COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu 
immediata un cop finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures correctores. 
En el cas que ens ocupa, els impactes compatibles seran aquells en que el desenvolupament 
de la modificació no suposa una alteració significativa del medi, no cal adoptar mesures 
correctores ja que es considera que el medi pot acollir l’actuació prevista.  

• MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no requereix  
mesures preventives o correctores intensives, i en el qual la consecució de les condicions 
ambientals inicials requereix d’un cer temps.  
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En el cas que ens ocupa, seran aquells impactes que suposen una alteració dels valors del 
medi, i cal definir mesures preventives o correctores per minimitzar-ne els efectes ambientals 
per tal que la modificació es pugui desenvolupar. 

• SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions del medi exigeix adoptar 
mesures preventives o correctores, amb tot, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació 
requereix d’un període de temps dilatat. 
L’impacte sever serà aquell que produeix un efecte ambiental significatiu sobre el medi, 
malgrat l’adopció de mesures preventives o correctores. Aquests impactes són aquells que 
poden fer qüestionar la viabilitat ambiental del desenvolupament de la modificació si no es 
poden minimitzar els efectes adoptant mesures o canvis en la modificació puntual. 

• CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al llindar acceptable. 
Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 
possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectores o correctores. 
Són aquells impactes que produeixen una pèrdua dels valors ambientals del medi, i no poden 
ser acollits pel medi on es preveu l’actuació, ni adoptant mesures ambientals per minimitzar-
ne els efectes. 

Cal tenir en compte que actualment bona part dels possibles efectes ambientals derivats d’un nou 
desenvolupament urbanístic, com el que planteja la modificació puntual, ja són present actualment al 
medi, perquè gran part de l’àmbit de la modificació ha estat alterat i transformat per antigues activitats 
existents. 

També cal tenir en compte que un dels principals objectius de la modificació és l’ordenació i regulació 
detallada d’aquest sòl industrial al municipi, de manera coherent i harmònica amb el medi, d’acord 
amb les necessitats reals de demanda de parcel·les industrials a la zona.  

Taula 17. Identificació i valoració dels potencials impactes ambientals del desenvolupament de la modificació  

MEDI FACTOR 
AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE MOMENT D’IMPACTE 

Medi físic 

Climatologia No es preveuen canvis COMPATIBLE 

Geologia i sòls Alteració i destrucció de les 
característiques del sòl 

COMPATIBLE 

Morfologia No es preveuen importants moviments 
de terra 

COMPATIBLE – MODERAT 

Hidrologia superficial Presència de cursos d’aigua que 
passen per l’àmbit 

COMPATIBLE - MODERAT 

Hidrogeologia No s’augmentarà el grau 
d’impermeabilitat del sòl 

COMPATIBLE - MODERAT 

Medi natural 

Hàbitat i comunitats 
vegetals  

Eliminació de la coberta vegetal, 
principalment herbàcia de caràcter 

arvense i ruderal 
COMPATIBLE 

Afectació a HIC de caràcter no prioritari COMPATIBLE - MODERAT 

Fauna Possible desplaçament d’individus i 
poblacions animals COMPATIBLE 

Connectivitat 
ecològica 

No s’alteraran els principals connectors 
ecològics de la zona COMPATIBLE 

Espais naturals 
protegits 

Absència d’espais naturals protegits i 
elements singulars. COMPATIBLE 

Riscos 
ambientals 

Risc d’incendi forestal Compatibilitzar el futur sector amb el 
risc d’incendi (baix risc) COMPATIBLE 

Risc d’inundabilitat Compatibilitzar el desenvolupament 
urbanístic del sector amb el risc 

MODERAT 
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MEDI FACTOR 
AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE MOMENT D’IMPACTE 

d’inundabilitat 

Contaminació 
atmosfèrica 

Possible presència de focus 
contaminants per noves activitats al 

sector industrial, que hauran de complir 
amb legislació vigent 

COMPATIBLE 

Contaminació 
acústica 

No es preveu un increment dels nivells 
sonors de la zona, actualment el 

principal focus és trànsit de la C-26 
COMPATIBLE 

Contaminació 
lumínica Incidència lumínica  COMPATIBLE - MODERAT 

Medi humà 

Activitat econòmica 

Pèrdua de sòl per activitat agrícola, 
actualment ja està alterada. COMPATIBLE 

Creixement del sòl industrial al municipi  COMPATIBLE 

Usos del sòl i 
estructura urbana 

Ocupació i transformació d’un espai 
parcialment edificat i transformat  COMPATIBLE 

Nou sector industrial, en entorn rural i 
allunyat dels sols urbans consolidats, 

però prop de principals vies 
comunicació  

COMPATIBLE - MODERAT 

Paisatge 

Pèrdua de paisatge obert, 
potencialment agroforestal MODERAT 

Augment del sòl construït, en un espai 
parcialment ja edificat i transformat  COMPATIBLE - MODERAT 

Incidència visual de les noves 
construccions. MODERAT 

Vialitat i mobilitat 
La vialitat del sector connectarà amb la 
ja existent, preveient accessos pel nou 

sector industrial. 
COMPATIBLE 

Patrimoni cultural i 
històric 

No existeixen elements del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic protegits COMPATIBLE 

No es preveu afectació a camins de 
l’entorn, per on passen itineraris i 

senders 
COMPATIBLE 

Aigua 

Augment del consum d’aigua COMPATIBLE - MODERAT 

Augment de la generació d’aigües 
residuals COMPATIBLE – MODERAT 

Energia 

Augment del consum energètic COMPATIBLE - MODERAT 

Possible augment de les emissions 
GEH COMPATIBLE – MODERAT 

Residus Augment de la generació de residus COMPATIBLE - MODERAT 

Medi físic 

Pel que fa al medi físic el primer element que es considera afectat és el sòl, però cal tenir en compte 
que aquest ja es troba alterat per les antigues activitats que es van implantar a l’espai. S’hauria de 
preveure una adaptació a la topografia actual de l’àmbit, reduint així els moviments de terra i 
l’alteració del relleu de l’àmbit. 
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Cal tenir en compte que el traçat dels dos cursos d’aigua que creuen l’àmbit de nord a sud, fins a la 
riera de les Llosses, han estat alterats i soterrats en alguns trams. Caldrà un delimitació d’aquests 
cursos d’aigua per donar compliment al RDPH. 

Pel que fa a la permeabilitat del sòl, aquest actualment ja es troba alterat per la impermeabilització 
que es va realitzar a bona part de l’àmbit fruit de les antigues activitats avui abandonades. Es preveu 
no augmentar la impermeabilització del sòl i en la mesura del possible intentar recuperar-la. 

Medi natural 

La principal incidència en la vegetació és la presència d’hàbitats d’interès comunitari a l’àmbit i entorn 
immeidat de la modificació, de caràcter no prioritari, concretament dels HIC 6510 Prats de dall de 
terra baixa i de la muntanya mitjana i HIC 6210. Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, 
seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea). Aquests HIC no cobreixen exactament tota 
la superfície que es delimita en la cartografia actual dels HIC del Departament de Territori i 
Sostenibilitat a l’àmbit de modificació, i s’intentarà que en el desenvolupament de l’àmbit afecti la 
mínima superfície possible i conservar-la en els futurs espais verds del sector i ajustant el sector. 
També cal destacar que aquests HICs es localitzen en altres espais del municipi, amb millor estat de 
conservació, s’estima que la superfície total d'HICs que es pot veure afectat en el desenvolupament 
del sector, segons delimitació de l’àmbit que fa la modificació puntual en fase d’avanç, és de 1,8ha. 
(representa aproximadament el 0,23% del total d'aquests HICs a Ripoll). 

Es recomana mantenir la vegetació arbòria existent al nord i nord-oest de l’àmbit de modificació, així 
com en marges i talussos, que permetrà una naturalització del sector i apantallament visual. I caldrà 
realitzar plantacions al futur espai verd lliure de l’àmbit per afavorir la integració paisatgística, transició 
coherent amb els sòls no urbanitzables de l’entorn, i embelliment i naturalització del sector, seguint 
criteris ecològics i paisatgístics. 

L’afectació a la fauna serà baixa, donat que les dimensions i ubicació de l’àmbit (entorn vies de 
comunicació i espai ja transformat) no permeten que aquest aculli una gran població faunística. Tot i 
així, pot haver-hi desplaçament de certs individus que fan aparicions esporàdiques a la zona, cap a 
altres espais més allunyades de la pressió humana, però es descarta l’afectació directa sobre 
espècies protegides.  

Segons l’ordenació del sector, la futura activitat industrial s’allunyarà de l’espai fluvial de la riera de les 
Llosses, espai de major valor ecològic entorn l’àmbit, que continuarà garantint la funció connectora 
com en l’actualitat. Igualment la delimitació de l’àmbit que fa la Modificació puntual en fase d’avanç, 
preveu no afectar els espais del Catàleg de béns protegits: el PN 15. Riera de les Llosses i l’AINP 
“Vessant dret de les valls del Freser i del Ter”. 

Riscos ambientals 

En les proximitats de l’àmbit hi discorre la riera de les Llosses que té associat un risc d’inundabilitat, 
no valorat a la PEF del Ter; pel que caldrà compatibilitar el desenvolupament del sector amb el risc 
d’inundabilitat, elaborant un estudi d’inundabilitat d’acord normativa vigent i criteris de l’ACA. 

Es preveu no superar els nivells fixats per la legislació vigent i donar compliment als objectius de 
qualitat acústica fixats en el mapa de capacitat acústica del municipi, tant durant la fase de 
construcció com durant la fase de funcionament del sector.  

Pel que fa a la contaminació lumínica, es preveu una incidència a conseqüència de la il·luminació dels 
nous vials i carrers que s’hauran de projectat. Es preveu seguir les obligacions de la llei vigent en la 
matèria, pel que aquest impacte al sector no serà important si es tenen en compte tots aquests criteris 
legals.  

El desenvolupament de la modificació, pot comportar un augment en el trànsit i activitat humana a la 
zona, que produirà un augment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, que se sumaran a 
les emissions que ja hi ha al municipi. Aquestes emissions seran principalment fruit de l’activitat 
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industrial, i pel trànsit que ja circula per les carreteres de l’entorn del sector. Les noves activitats que 
s’implantin al sector, hauran de complir la legislació vigent, i si alguna preveu focus d’emissió de 
contaminants atmosfèrics, caldrà que faci un control d’accés i si s’escau implanti mesures per evitar 
i/op minimitzar les emissions i els efectes al medi. 

El municipi no està declarat d’alt risc d’incendi forestal, ni l’àmbit presenta un risc elevat, malgrat tot 
caldrà complir amb la legislació vigent, i implantar les mesures que siguin necessàries per prevenir i 
extingir un incendi en cas d’emergència a la zona, i les noves activitats que s’instal·lin al sector 
industrial també hauran de complir amb la legislació vigent de prevenció i seguretat d’incendis. 

Medi socioeconòmic 

La modificació puntual que es tramita té com a objectiu principal, aconseguir sòl industrial per 
implantar indústries mitjanes i grans al municipi, ja que existeix una demanda d’aquesta tipologia i 
actualment al territori no hi ha sòl ni naus disponibles. Aquest creixement industrial, aportarà un 
augment d’activitats econòmiques al municipi i suposarà la creació de llocs de treball. 

La delimitació d’aquest nou sector industrial al municipi suposarà una pèrdua del sòl no urbanitzable 
potencialment agroramader, però que en l’àmbit actualment ja s’ha perdut per antigues activitats que 
es van instal·lar a la zona. S’ocupen terrenys del SNU transformat i alterat per antigues activitats que 
van deixar terrenys i edificacions obsoletes i abandonades, però allunyats dels sòls urbans i 
industrials consolidats del municipi. 

El desenvolupament del sector comportarà un augment del sòl construït al municipi, en un entorn rural 
parcialment edificat, que suposa una pèrdua de paisatge obert; i una incidència visual sobre el territori 
per les noves construccions previstes. Es recomana estudiar mesures ambientals i paisatgístiques per 
reduir l’impacte paisatgístic del desenvolupament del nou sector industrial. 

El sector està ben connectat a través de la C-26, que connecta fàcilment i a pocs metres amb la C-17. 
Es preveu connectar el nou sector de manera còmode i segura amb la xarxa viària existent. Caldrà 
estudiar la mobilitat que generarà el sector i fomentar els desplaçaments sostenibles, per reduir les 
emissions de GEH. 

El consum de recursos serà generalitzat, així doncs es produirà un consum d’aigua, una demanda 
d’energia, i la producció de residus i aigües residuals; que augmentarà els consums i produccions 
municipals. La tipologia final de les noves edificacions que s’implantin al sector, condicionarà molt les 
característiques i volums d’aquests vectors ambientals. Es pot disminuir l’impacte derivat d’aquests 
consums si s’apliquen mesures d’estalvi energètic i d’aigua a les noves edificacions, seguint el que 
marca el Decret 21/2006 de criteris ambientals i d’ecoeficiència i el nou Codi tècnic de l’edificació. La 
implantació de mesures d’estalvi energètic pot produir una menor quantitat d’emissions de CO2 en 
aquest nou sector industrial. 

6.3. VALORACIÓ AMBIENTAL DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

L’impacte general provocat pel desenvolupament de la modificació puntual s’estima en un primer 
moment com a MODERAT, donada principalment per la seva ubicació en un entorn natural i allunyat 
dels sòls urbans i industrials del municipi; malgrat tot cal tenir en compte l’absència de valors i 
elements ambientals rellevants a l’interior de l’àmbit, així com per una proposta d’ordenació que 
ajusta l’espai construït als espais ja transformats i alterats de l’àmbit i preveu la conservació de part 
de la vegetació existent amb una reserva important d’espais lliures. Aquest impacte es pot minimitzar 
si s’apliquen en el desenvolupament del sector mesures ambientals. A l’apartat final del present 
document es recomanen una sèrie de mesures ambientals per minimitzar els possibles efectes 
ambientals derivats del desenvolupament de la modificació puntual i futures activitats que s’implantin 
al sector. 
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7. RECOMANACIONS AMBIENTALS PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
SECTOR 

En aquest apartat es proposen de manera genèrica algunes mesures ambientals que es podria 
estudiar d’implantar en el desenvolupament del sector, per minimitzar impacte ambiental i paisatgístic 
de la nova zona industrial. Serà el document urbanístic d’aprovació inicial de la modificació puntual i/o 
el pla parcial, que si s’escau, introduirà algunes d’aquestes recomanacions ambientals en la 
normativa de la modificació puntual del POUM de Ripoll, per tal que siguin d’aplicació en la 
urbanització del sector industrial i futures edificacions a l’espai. 

Risc d’inundabilitat 

L’Estudi d’inundabilitat realitzat en la tramitació del POUM de Ripoll, elaborat el novembre de 2007, es 
va estudiar part de la riera de les Lloses però només engloba una petita part de l'àmbit de modificació. 
Aquesta zona tampoc ha estat estudiada per la PEF del Ter ni per la INUNCAT i només ha estat 
valorada segons criteris geomorfològics, els quals ens donen una idea molt aproximada (gens 
detallada) de la probable inundació de l’espai.  

Per això es considera necessari realitzar una anàlisi d’inundabilitat més detallat en l’àmbit de la 
modificació puntual que incorpori anàlisi hidrològic del Torrent de Sobirats i el Clot del Teixó, d’acord 
l’article 6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) s’han de compatibilitzar els 
desenvolupaments urbanístics amb el risc d’inundabilitat, i donar compliment a normativa vigent 
d’Aigües i d’Urbanisme, delimitant les zones inundables dels espais fluvials i els usos admissibles en 
cadascuna. L’estudi també seguirà l'estructura i el contingut de les directrius de les “Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i les 
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb el medi fluvial” per 
al dimensionament de les obres de fàbrica.  

Aquest estudi s’hauria d’incorporar en la documentació urbanística de la modificació, i haurà de ser 
informat favorablement per l’administració hidràulica competent (ACA). 

Zones verdes i espais lliures 

Es recomana mantenir sempre que es pugui i sigui viable la vegetació autòctona existent, sobretot la 
situada en l’espai lliure del futur sector; conservant sempre que es puguin els HIC presents a l’àmbit i 
entorn immediat.  

En aquells espais lliures d’ocupació, entorn noves edificacions industrials, per aconseguir una zona 
industrial “més verda” i menys “dura” o artificialitzada, realitzar plantacions com si es tractés d’espais 
enjardinats o zones verdes privades. 

Per aquests espais d’enjardinament i/o zones verdes, si s’han de realitzar plantacions, es proposa 
seguir els següents criteris de sostenibilitat: 

• Ser espècies autòctones de l’entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl) 

• Espècies de fàcil implantació 

• Capacitat de protecció i estructuració del sòl 

• Ser espècies de desenvolupament no massa lent 

• Espècies de baix manteniment i requeriment hídric 

• La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions vegetals 
existents a l’entorn immediat. 

• Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca del 
cromatisme 
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• En aquells indrets on la funció de la vegetació sigui d’apantallament, optar per espècies 
perennifòlies o, si no ho són, que tinguin bona densitat de brancam, tupides i amb elevada 
massa foliar. Intentar que les plantacions i espècies a plantar, aconsegueixin un “camuflatge” 
de les noves edificacions a la zona. 

• En aquells indrets on es prevegi un ús humà continuat, i la funció de la vegetació sigui més de 
caire estètic, de millora de les condicions ambientals o proporcionar una sensació de confort, 
escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però que alhora permetin 
l’entrada de llum i calor en època hivernal 

• Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques i/o medicinals, 
com la farigola (Thymus vulgaris), camamilla (Matricaria chamomilla), menta (Mentha sp.), 
orenga (Origanum vulgare), sàlvia (Salvia officinalis), etc. 

• Evitar la plantació de gespa, gran consumidora d’aigua, i optar per la utilització de plantes 
tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o espècies 
autòctones adaptades a les característiques climàtiques mediterrànies i de menor 
requeriment hídric. 

D’acord criteris de la Generalitat de Catalunya – Àrea de Medi Natural s’ha d’evitar la plantació 
d’espècies al·lòctones, especialment de:  

Arbres 

- acàcia (Robinia pseudoacacia) 

- ailant (Ailanthus altissima) 

- freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 

- freixe de flor (Fraxinus ornus) 

- acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 

- mimosa (Acacia dealbata) 

- morera del paper (Broussonetia papyrifera) 

- negundo (Acer negundo) 

- troana (Ligustrum lucidum)  

Arbusts 

- Amporpha fruticosa 

- Baccharis halimifolia 

- budlèia (Buddleja davidii) 

- cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus i Cotoneaster tomentosa) 

- carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 

- piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata) 

- pitospor (Pittosporum tobira) 

Plantes entapissants i reptants 

- Campanetes (Ipomoea cf. indica) 

- miraguà (Araujia sericifera) 

- bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis) 

- bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 

- cabellera de la reina (Aptenia cordifolia) 

- Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 

- lligabosc (Lonicera japonica) 

- Senecio angulatus / Senecio tamoides 

- Sicyos angulatus 

- tradescantia Tradescantia fluminensis 

- vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii) 

- vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 
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- Disphyma australe 

- Drosanthemum floribundum 

- Drosanthemum hispidum 

- Malephora crocea 

- Ruschia caroli 

Plantes crasses i assimilables 

- aloe maculat (Aloe maculata) 

- atzavares o figuerasses (Agave sp.) 

- Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 

- figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima O. stricta i O. linguiformis) 

- Einadia nutans 

- Cylindropuntia subulata 

Pel que fa al rec, si és necessària la seva instal·lació, s’aconsella utilitzar sistemes de rec eficients 
(goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les demandes hídriques reals del 
sòl i de les espècies existents. Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per 
regar, o si no l’aigua del freàtic, a ser possible mai aigua d’abastament públic. 

Ocupació del sòl 

Caldrà garantir la no afectació ni alteració durant les obres de l’espai fluvial de la riera de les Llosses, 
els terrenys més accidentats del nord de l’àmbit, els espai d’interès natural i paisatgístic de l’est 
(inclòs en el Catàleg de béns protegits del municipi) i la menor superfície d’HICs possible. Per això es 
proposa ajustar el màxim possible a la topografia del terreny i valors natural de l’entorn l’àmbit de la 
modificació, i caldria que durant les obres es delimitin clarament i correctament les àrees afectades 
per les obres, i s’eviti qualsevol incidència sobre els terrenys més sensibles. 

Paisatge   

Tot seguit es recomanen una sèrie de mesures paisatgístiques que caldria tenir en compte en el 
desenvolupament del sector: 

• Els volums edificatoris cal que siguin el màxim possible integrats en el territori (color, textura, 
semblança amb construccions pròximes, etc.) i al mateix temps que tinguin la dimensió 
necessitarà pel seu funcionament òptim i rendible. 

• Preveure la utilització de materials adequats per a la construcció de les noves edificacions: 
materials de construcció típics del lloc i que donin una imatge exterior dels edificis coherent 
amb la resta d’edificacions properes a la zona i característiques territorials.  

• Evitar col·locar elements exteriors de colors llampants o molt cridaners, o de volums molt 
grans que pel seu impacte visual, puguin incidir negativament, en la imatge exterior d’aquesta 
àrea. Es recomanen les composicions arquitectòniques simples i funcionals, que 
proporcionen una sensació d’ordre i faciliten la formació d’una imatge de conjunt harmònica. 

• Es proposa una coloració de les futures edificacions que imiti la coloració natural de l’entorn, 
per tal d’aconseguir una relació cromàtica coherent i harmònica amb els sòls lliures de 
l’entorn. 

• La textura es proposa que no sigui del tot llisa, si no una textura una mica rugosa que permeti 
que el color tampoc sigui homogeni.  

• Cal tenir en compte i aplicar les Directrius del paisatge de les Comarques Gironines, que 
contenen els objectius de qualitat paisatgística definits en el catàleg de paisatge d’aquest 
àmbit, i les prescripcions que cal seguir per tal de minimitzar impacte paisatgístic. 

• Si calen infraestructures de serveis, també es recomana que s’utilitzi materials el més 
ecològics i sostenibles possible, de colors i tonalitats no molt vistosos i integrats al 
cromatisme de l’entorn; i si potser “amagats” o “camuflats” per la vegetació i/o edificació 
existent. 
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En la tramitació del pla parcial del sector seria bo incorporar un estudi d’impacte i integració 
paisatgística de la futura zona industrial, que analitzi la futura visibilitat del sector i defineixi mesures 
per minimitzar impacte paisatgístic si s’escau. 

Pel que fa al tractament, acabament i manteniment dels espais interiors de les futures parcel·les 
industrials, espai exterior immediat de les futures edificacions, per tal d’evitar que aquests indrets 
esdevinguin espais desordenats i en estat de conservació precari, fet que pot generar una imatge de 
conjunt de baixa qualitat, i evitar un domini de superfície pavimentada i manca d’espais enjardinats, 
que causaria una imatge poc atractiva i gens integrada al paisatge. Es recomana: 

• Destinar la franja d’espai entorn l’edificació industrial, i la més propera als vials, com a zona 
verda privada, amb la presència d’entapissats vegetals que no consumeixin grans quantitats 
d’aigua (no es recomana la plantació de gespa) i plantació de peus arboris per donar 
coherència entre espais verds de la zona industrial i integració amb l’entorn, que al mateix 
temps faran d’apantallament visual de l’edificació industrial des del vial de l’entorn. 

• Intentar no deixar materials emmagatzemats a l’exterior, però si s’han de deixar, intentar que 
aquests estiguin ordenats i no mostrin una imatge desendreçada i caòtica de l’espai exterior 
de la nau, i col·locar-los en espais poc visibles. 

• No impermeabilitzar tot l’espai, per permetre una infiltració de l’aigua de pluja. 

• Els usos recomanats i habituals per aquests espais són: aparcament, zona lleure pels 
treballadors, trànsit i pas de vehicles i personal de l’empresa, etc. que cal regular i delimitar 
per tal de no d’aconseguir un espai ordenat i funcional. 

Es proposen uns paràmetres unitaris pel que fa a las tanques que es podrien instal•lar a la zona, si 
s’escau, per tal d’evitar una imatge de desordre i descurança amb diferent tipologia, coloració, 
dimensió, etc. de tanques. Si es veu necessària la ubicació de tanques entre espai públic i privat, es 
vol aconseguir un tancat atractiu visualment transparent, simple de formes i que permeti una 
continuïtat entre el públic i el privat. 

Inicialment s’intentarà col·locar el menor nombre de tanques possible, si s’han de posar s’intentarà 
que aquestes s’integrin el màxim possible amb l’entorn i causin el menor impacte paisatgístic. Convé 
prioritzar la utilització de sistemes electrònics de vigilància, en substitució de les tanques individuals 
de límit de parcel·la. 

• Si es col·loquen tanques, cal que mantinguin una unitat formal, és a dir que les tanques d’un 
mateix espai industrial tinguin característiques comunes. Cal que el model de tanques 
seleccionats siguin coherents amb la resta d’elements d’urbanització. Així mateix, els punts 
d’accés, casetes d’instal·lacions o elements indicadors, s’han de dissenyar amb els mateixos 
criteris.  

• Es recomana preferentment tanques homogènies i senzilles, evitant una diversitat de 
materials, una bona opció són els filats metàl·lics o malla electrosoldada que permet escollir 
el color més adient. Pel que fa als colors, cal que siguin colors suaus (similars a la coloració 
del paisatge de la zona: ocres, marrons, terrosos, grisos, etc.) i de tipologia o aspectes 
coherent amb les edificacions.  

• Es recomana no col·locar tanques que siguin molt visibles (altes o de colors molt llampants), o 
complexes; millor tanques vegetals (amb vegetació autòctona) que poden realitzar la mateixa 
funció que un tancat artificial, si no poden ser de vegetació, es recomanen de material que no 
sigui opac per tal de no interrompre la visió i minimitzar l’efecte barrera, aconseguint una 
continuïtat territorial entre espai públic i privat. Si les tanques és imprescindible que siguin 
opaques, cal disminuir l’alçària i escollir materials i colors discrets, i es proposa plantar 
vegetació a cada banda. 

• Finalment, cal preveure el manteniment de les tanques, siguin artificials o vegetals, si no 
tenen un manteniment adequat sofreixen un procés de degradació que deteriora la imatge del 
lloc. 
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La publicitat i la senyalització són elements inherents en una zona industrial i d’activitat econòmica. 
Cal fer compatible la minimització de l’impacte visual d’aquesta senyalització (o integració) al mateix 
temps que es manté l’objectiu de reclam publicitari. Així mateix, la senyalització realitzada sota criteris 
unitaris i homogènia és una bona alternativa a la dispersió de publicitat i senyalització i dóna una 
imatge de conjunt ordenada i coherent de la zona industrial. 

S’haurien d’establir uns criteris reguladors en tot el sector, per una òptima localització, mida, 
cromatisme i la il·luminació dels panells publicitaris i senyalètica, que tingués en compte la visibilitat 
de la zona i l’entorn, aconseguint una coherència en el sector. 

Es proposen uns paràmetres bàsics per regular la presència d’elements publicitaris i identificatius, per 
tal de garantir un tractament homogeni d’aquests elements.  

• Es recomana que la publicitat no sobresurti dels elements construïts, per tal d’evitar un 
impacte visual major i integrar-la com un component de l’edificació. 

• Els materials, colors i textures han de ser coherents amb el conjunt d’elements construïts.  

• No s’hauria de permetre la instal·lació de publicitat aliena a les edificacions o sobre suports 
verticals, perquè altera notablement la qualitat de la imatge paisatgística des de l’exterior.  

• Cal evitar materials lluents i colors dissonants o llampants.  

• Existeix una tendència recent, d’instal·lar publicitat a les cobertes de les edificacions aprofitant 
la presència de grans superfícies continues, que es fa visibles des de noves fonts de recerca 
d’informació però no des de punts habitats o sensibles del territori. 

Pel que fa a la senyalització caldrà que aquesta sigui suficient i clara, que els panells s’ubiquin en 
llocs adequats i estiguin en bon estat i presentin una coherència dins l’espai.  

Els panells indicatius i informatius han de tenir un tractament homogeni, cal que tinguin unes 
dimensions adequades i una localització adient per assegurar-ne una lectura òptima. Convé que els 
panells informatius disposin del contingut adient i que se n’ubiqui un sobretot a l’entrada de l’espai 
industrial.  

Per un bon funcionament en la mobilitat i orientació dels usuaris, cal que aquesta disposi de la 
retolació de la xarxa viària, clara i simple i segura, amb el nom dels carrers i la numeració de les 
parcel·les. Es recomana utilitzar rètols de característiques homogènies i col·locar-los sistemàticament 
en  emplaçaments determinats. Aquest fet comporta una percepció ordenada i cuidada de l’espai que 
afavoreix una imatge de qualitat del sector. 

Finalment caldrà preveure el manteniment que garanteixi la neteja, conservació i reposició dels 
elements malmesos. També cal una actualització més o menys periòdica dels panells indicatius i 
informatius, així com els indicadors, per evitar informació obsoleta. 

Mesures per evitar contaminació sonora  

Es respectaran els criteris establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos, l’ordenança municipal de sorolls i vibracions, i la Directiva 2000/14, de 8 de 
maig de 2000, que regula les emissions sonores a l’entorn produïdes per les màquines d’ús a l’aire 
lliure. 

Les noves edificacions caldrà que compleixin amb la legislació vigent i utilitzin materials adequat per 
no superior els nivells de qualitat acústica fixats per legislació vigent i el mapa de capacitat acústica 
municipal, dins i fora de les construccions. 

Si es creu convenint per part de l’administració, es podria estudiar la instal·lació de mecanismes als 
vials, per reduir la velocitat del trànsit i disminuir els nivells acústics de la futura zona industrial. Alguns 
dels mecanismes poden ser: bandes rugoses als vials, senyalització de zona 30, semàfors, etc.  
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Mesures d’estalvi energètic i d’enllumenat 

Cal prevenir la contaminació lumínica, limitant la generació de necessitats d’enllumenat exterior i 
evitant-ne els fluxos cap a l’hemisferi superior i la intrusió lumínica, al mateix temps que cal potenciar 
l’ús de sistemes eficients per tal de minimitzar el consum energètic derivat d’aquest enllumenat. La 
presa de senzilles mesures en quant al disseny i tipologia de les làmpades d’enllumenat, si fa falta 
instal·lar-les, permetria no crear un increment de l’impacte lumínic a la zona. 

S’hauran de complir les determinacions de la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de 
desplegament de la Llei  d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07.  

I pel que fa a l’enllumenat interior dels edificis, es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació, així 
com dissenyar les instal·lacions de forma que permetin ajustar la potència lumínica a les necessitats 
del moment, instal·lar reguladors de flux, equips d’encesa i apagada automàtica per il·luminació 
exterior, instal·lació d’interruptors temporitzats i detectors o sensors de presència on es pugui, etc. 
Amb la utilització de sistemes eficients d’il·luminació i energia, també s’aconsegueix un gran estalvi 
econòmic, al mateix temps que es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Cicle de l’aigua 

Es recomana prendre mesures per tal de reduir el consum d’aigua a les futures activitats a la zona, 
seguint les directrius marcades pel Decret d’ecoeficiència (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual 
es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i Decret 111/2009, de 14 de 
juliol, de modificació del Decret 21/2006) i codi tècnic de l’edificació (Reial decret 314/2006, de 17 de 
març i modificacions posteriors). Són paràmetres de ecoeficiència en l’ús de l’aigua: 

Sense caràcter limitatiu s’indiquen els següents sistemes d’estalvi d’aigua que es podrien adoptar: 

- Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada 

- Airejadors per a aixetes i dutxes 

- Cisternes dels vàters 

- Captadors d’aigua de pluja 

Es recomanen paviments permeables o mixtes (que intercalin la pavimentació i el sòl amb vegetació), 
per afavorir la infiltració d’aigües pluvials i reduir l’escorrentia superficial, en els terrenys que no es 
plantegin edificacions. 

D’altra banda, són de compliment les disposicions establertes pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, 
pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH) i les seves modificacions, així com 
el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües de 
Catalunya; o normativa substitutòria. 

Ecoeficiència energètica  

S’hauran de tenir present el Codi Tècnic de l’Edificació Reial (Decret 314/2006) i el  Decret 21/2006, 
de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Són 
paràmetres d’ecoeficiència energètics: 

• La implantació de solucions constructives i d’aïllament tèrmic en les parts massisses dels 
tancaments verticals exteriors; vidres dobles a les obertures i tractaments protectors per les 
obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest. 

• Implantació d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu 
funcionament energia solar tèrmica. 
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• Es tindran en compte els paràmetres d’ecoeficiència energètica; en l’ús de l’aigua; la 
construcció i materials; en la gestió dels residus; i en general en la protecció contra qualsevol 
contaminació sonora, lumínica i atmosfèrica. 

• Es prioritzarà la instal·lació tèrmica basada en l’ús d’energies renovables. 

Criteris de sostenibilitat en l’edificació 

Quan s’elaborin els projectes d’edificació de les noves construccions, és important aplicar-hi criteris 
de sostenibilitat sempre que sigui possible: 

• Utilitzar materials i elements constructius de cost energètic baix en el seu cicle de vida: per 
exemple, com a materials metàl·lics es poden emprar l’acer i l’alumini per la seva alta 
reciclabilitat i reutilització i no utilitzar asbast ni plom. 

• Utilitzar també materials de construcció que incorporin materials reciclats. 

• Usar fustes de cicle sostenible, minimitzar l’ús de materials plàstics que continguin clor, evitar 
pintures amb plom i resines sintètiques, utilitzar àrids reciclats. 

• S’ha d’optar per l’ús de materials durables, que requereixin menys manteniment, que siguin 
reutilitzables i reciclables. 

• En el procés de l’obra cal evitar revestiments adherits a suports de diferent naturalesa de la 
d’aquests, utilitzar unions mecàniques (en sec), en substitució de les unions rígides (per 
adhesió) sempre que sigui possible, no encastar les instal·lacions i fomentar la utilització de 
cels rasos, sòls flotants i envans de cartró guix. 

• S’ha d’evitar l’ús de materials de construcció per la seva probable toxicitat o la seva afecció 
sobre aspectes ambientals.  

• Dissenyar les distribucions interiors aprofitant al màxim la llum natural, les proteccions solars i 
la ventilació natural. 

• Dissenyar obertures que permetin un nivell convenient d’aïllament tèrmic, acústic, 
d’il·luminació i de ventilació. 

• Utilitzar sistemes energètics avançats per optimitzar el consum d’energia. 

• Dimensionar les zones destinades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona 
gestió. 

Qualitat atmosfèrica i ambiental a les futures activitats 

Qualsevol nova activitat al sector, amb incidència ambiental i d’acord l’aplicació de la Llei 20/2009, de 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’haurà de sotmetre’s a les 
determinacions d’aquesta normativa i qualsevol altre de sectorial que li sigui d’aplicació i garanteixi el 
seu bon funcionament, evitant incidències en el medi ambient. 

L’Ajuntament de Ripoll serà la que recepcionarà la documentació per legalitzar les futures activitats al 
sector industrial, i hauria de comprovar que aquestes incorporin les mesures ambientals adients per 
evitar i/o minimitzar els possibles efectes ambientals al medi. I si s’escau, haurà d’establir controls i/o 
inspeccions a les futures activitats, per garantir el compliment de la normativa vigent i comprovar la no 
incidència sobre el medi ambient. 

Gestió dels residus 

S’adoptaran els criteris establerts en la Llei 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus. I es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
així com el Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC). 
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El residus que derivin del procés de construcció seran tractats com marca el Decret 89/2010, de 29 
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PRGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Durant les obres de construcció, com a bona pràctica en les activitats constructives, s’hauria d’evitar 
tot abocament incontrolat de residus al medi. Especial importància té aquest apartat en el que es 
refereix a lixiviats, contaminants líquids, neteges de formigoneres, etc. Serà important conscienciar als 
promotors i els operaris que hi intervinguin en obres, de la correcte manipulació dels mateixos, de 
manera que es farà necessari portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats 
durant els temps que durin les obres, com indica la normativa vigent. Caldrà allunyar parcs de 
maquinària i zones on es faci el manteniment d’aquesta, de les àrees habitades i les zones de major 
sensibles ambientalment, en aquest cas la riera de les Llosses (al sud del sector). Caldrà que tots els 
vehicles utilitzats durant les obres compleixin les normatives actuals referents a l’emissió de fums i 
altres factors a controlar. Caldrà portar a terme una inspecció tècnica de vehicles per garantir 
l’emissió de contaminants per complir la normativa vigent. 

Per evitar l’abocament de residus al medi, i especialment sobre els espais de major sensibilitat 
ambiental, cal considerar les pautes següents en les obres: 

• Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l’obra perquè evitin fer 
abocaments al medi. 

• Dotar les obres de mitjans de comunicació, com ara cartells informatius, que recordin les directrius als 
treballadors. 

• Assegurar que els encarregats donin les instruccions necessàries perquè els residus es gestionin 
correctament. 

• Prohibir l’estocatge d’olis i combustibles en zones properes a la xarxa de drenatge i zones de sensibilitat 
ambiental. 

• Prohibir l’estacionament i la realització del manteniment de la maquinària prop de la xarxa de drenatge i 
zones de sensibilitat ambiental. 

• Retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny, quan calgui. 

Es recomana per millorar la qualitat ambiental dels materials i reduir la producció de residus i la seva 
millor gestió, la incorporar l’ús de materials reciclats en l’obra per a subbases, paviments, panells 
aïllants, etc. i utilitzar materials i productes que disposin d’etiqueta ecològica o del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental (p.e. pintures, mecanismes d’estalvi d’aigua, desencofrants, canonades, 
canonades de drenatge, malles de senyalització etc.). Per altra banda, cal evitar la utilització de 
materials amb forts impactes ambientals de fabricació i aquells potencialment perillosos per a la salut 
(p.e. fustes tropicals, materials que continguin asbestos, PBC o PCP, etc.) 

Pel que fa a la planificació de la gestió dels residus al futur sector industrial, es recomana dissenyar a 
l’interior de es parcel·les industrials un espai accessible per a la recollida selectiva dels residus, per 
facilitar l’emmagatzematge i la recollida. 

Mobilitat sostenible 

Donant compliment a la legislació vigent, es recomana que el futur pla parcial incorpori en la seva 
documentació un estudi d’avaluació de la mobilitat generada del nou sector industrial, que analitzi els 
desplaçaments que es poden generar i la seva incidència a la xarxa viària del territori; i al mateix 
temps defineixi els itineraris no motoritzats i de transport públic per enllaçar la futura zona industrial 
amb els principals punts del municipi, fomentant la mobilitat sostenible i reduint les emissions de GEH. 
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