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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1. OBJECTE DE LA MODIFCIACIÓ PUNTUAL DEL POUM
L’objecte de la present Modificació puntual que fa referència a la parcel.la número 5 de la zona
Mas d'en Bosch, ve donada per la voluntat d'ordenació de l'edificació dins de la parcel.la.
Es vol fer comptatible les alineacions que determini el planejament vigent amb l'edificació
existent.
La parcel.la número 5 està inscrita al Registre de la Propietat de Ripoll, al volum 1044, llibre
121 de Ripoll, foli 134, finca 6952, inscripció 2a.

2. INICIATIVA
La present Modificació puntual és d’iniciativa de la societat mercantil CASA SALVANS, S.A.,
domiciliada al carrer Concepció Ducloux, núms. 5 i 7 de Ripoll.

3. MARC LEGAL
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que ve donat
en primer lloc pel el RDL 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei estatal
de Sòl, el Decret 305/20006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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).

4. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ
La iniciativa de la Modificació Puntual del POUM ve donada per la propietat, i per interès de
regularitzar l'ordenació de l'edificació de la parcel.la que té ús industrial.
La present modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 117.3 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, on s’especifica que el seu procés de tramitació es subjecta al mateix procediment
que la formació de la figura del planejament que es modifica. Deixen de ser obligatòries,
l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana i la informació pública de l’avanç,
segons articles 101b) i 101c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Per tant la present modificació es tramita amb allò que determinen els articles 80 i 85 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, per a la tramitació dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.
En aquest cas concret, l’aprovació inicial i provisional correspon a l’Ajuntament de Ripoll i
l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

5. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
La present modificació puntual abasta a la parcel.la número 5 situada al Paratge Mas d'en
Bosch, dins del sòl urbà del terme municipal de Ripoll.
L’actual POUM de Ripoll defineix a la seva normativa urbanística, a la secció setena el tipus de
zona industrial en edificació aïllada (clau 13).
Mitjançant aquesta ordenació es regula aquelles àrees destinades a la ubicació d'indústries i
magatzems en edifcacions aïllades.
En funció de les condicions d'ordenació de l'edificació es distingeixen als plànols les següents
subzones que s'identifiquen amb el codis que s'indiqui.
La subzona corresponent a la parcel.la objecte de la present modificació és la Indústria
d'intensitat aïllada d'intensitat 2 (13.2).
Polígon industrial Mas d’en Bosch (sòl urbà consolidat).

6. NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM. ARTICLES VIGENTS
Els articles 250, 251, 252, 253, 254 de les normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Ripoll, regulen les condicions d’ús per a la zona industrial d’edificació aïllada (clau
13.2). L'article 250, concretament, fa referència a les condicions de l'edificació de la zona, que
el document vol modificar parcialment per a la parcel.la en concret.
SECCIÓ SETENA. ZONES PER A USOS INDUSTRIALS EN EDIFICACIÓ
Subsecció tercera. ZONA D’ INDUSTRIA AÏLLADA D’INTENSITAT 2 (13.2)
Art. 250 Condicions d'edificació
1.- Superfície mínima de parcel.la i front mínim.
La superfície mínima de parcel.la és de 2.500m2.
El front mínim és de 30m.
2.- Ocupació
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%. La part no ocupada es destinarà a
càrrega i descàrrega de mercaderies, aparcaments, pas de vehicles i zona enjardinada en el
seu cas.
3.- Edificabilitat
El sostre màxim edificable és el que resulti d'aplicar el coeficient de 0,65m2/m2 a la superfície
de la parcel.la.
4.- Volum màxim edificable:
El volum màxim edificable és el que resulti d'aplicar el coeficient de 4,5m3/m2s.
5.- Alçada màxima:
L'alçada màxima és de 9m. al perímetre de l'edificació i 10m. el punt més alt de la coberta.
6.- Separacions:
Alineacions de vials i espais lliures: 8m. (o la grafiada als plànols d'alineacions)
Altres límits a parcel.les: 5m.
7.- Agrupació de parcel.les:
Mitjançant projecte d'edificació unitari, a sol.licitud dels propietaris interessats, i respectant les
restants condicions d'ordenació i usos, l'edificació de dues parcel.les contigües es podran
construir adossades respecte del límit comú.
8.-Cossos i elements volats:

Els cossos i elements volats dins la parcel.la respectarn les separacions establertes per a
l'edificació al punt 6, anterior, i computaran en el càlcul del sostre i ocupació de la parcel.la
segons les normes per al tipus d'edificació aïllada.
9.- Ocupació del subsòl:
El subsòl de la part de parcel.la ocupable per l'edificació podrà ser edificat fins a dues plantes
soterrani.
7. JUSTIFICACIÓ
D’acord amb l’Art. 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, les propostes de modificació d’una figura de planejament
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i la oportunitat i la conveniència
amb relació als interessos públics i privats concurrents.
En aquest cas, la proposta de moficiació afecta únicament a una parcel.la d'un sector,
concretament la número 5 del Paratge Mas d'en Bosch.
La parcel.la objecte del document està situada a sota de la carretera C-151a, limitada al nord
per altres parcel.les del sector a través del vial que li dóna accés, i a sud pel riu Ter. Té forma
allargada, donada pel seu emplaçament.
Actualment a la parcel.la hi ha una nau edificada que ocupa l'extrem oest de la parcel.la.
Compleix les separacions al vial nord i oest que marca el planejament. A sud, en canvi, està
separada 5m. de la zona verda que hi ha al costat del riu.
Segons l'article 250. punt 6, s'estableix que les separacions a alineacions de vials i espais
lliures serà de 8m. o la grafiada als plànols d'alineacions. Als altres límits a parcel.les la
separació serà 5m.
La edificació a la part de la parcel.la no ocupada, segons planejament, haurà de complir amb
les condicions d'edificabilitat, ocupació, alçada reguladora i altres.
Amb la regulació de les separacions, es dóna la circumstància, que l'edificació permesa
quedaria 3m. enretirada respecte l'existent, per tal de complir amb la separació de 8m. a espais
lliures, deixant el conjunt edificat amb una volumetria impròpia per aquest canvi d'alineació de
la façana.
Es proposa modificar aquest punt 6 de l'article 250 puntualment per aquesta parcel.la. Es
proposa definir un gàlib edificable per tal de poder alinear la nova edificació amb l'existent. Les
separacions seran de 8 m. a la façana del vial d'accés i a les dues laterals, i 5m. a la zona
verda d'abans del riu.
Amb aquesta modificació es vol regulartizar l'edificació, que amb les normes actual, queda una
part com a volum disconforme.

8. INFORME AMBIENTAL
Aquest informe ambiental es redacta amb l’objecte i contingut que estableix l’article 100 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Lleid’urbanisme.
L’objecte de l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment
d’aquesta nova ordenació no altera al que, en el seu dia, s’hagués pogut elaborar, ja que no es
tracta d’uns cavis que incideixen en un nou model de creixement.
Per tan, la identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament,
en el què inclouen la descripció dels aspectes i elements ambientals rellevants del sector, la

descripció dels objectius i les altres mesures de protecció ambiental previstes per aquesta
modificació puntual, no son objecte de cap canvi ni alteració.
Concretament la present modificació proposada sobre el canvi del gàlib edificable d'una
parcel.la existent, no preveu incidir amb la zonificació establerta pel Planejament.

9. NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM. ARTICLES MODIFICATS

Actualment les normes del POUM preveuen les normes d'edificació per a les zona
industrial, que és d'indústria aïllada.
La modificació preveu modificar el redactat a l'article 250 i al punt 6, únicament per a la
parcel.la nº5 del Paratge de Mas d'en Bosch.
SECCIÓ SETENA. ZONES PER A USOS INDUSTRIALS EN EDIFICACIÓ
Subsecció tercera. ZONA D’ INDUSTRIA AÏLLADA D’INTENSITAT 2 (13.2)
Art. 250 Condicions d'edificació
6.- Separacions:
Alineacions de vials i espais lliures: la grafiada al plànol d'ordenació
Altres límits a parcel.les: 5m.
La documentació gràfica adjunta, modificarà el límit a la façana del riu, deixant el gàlib
edificable a 5m.de separació amb la zona verda.
Les altres separacions seran de 8m.

Xavier Sadurní Roqué
Arquitecte
Ripoll, febrer de 2014
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