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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 18 DEL POUM RIPOLL PER A LA AMPLIACIÓ DE L’ÚS
COMERCIAL AL DETALL VINCULAT A L’ACTIVITAT PPRINCIPAL A LES ZONES
INDUSTRIALS
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1. OBJECTE DE LA MODIFCIACIÓ PUNTUAL DEL POUM
L’objecte de la present Modificació puntual per a la incorporació de l’ús comercial al
detall vinculat a l’activitat principal a les zones industrials, ve donada per la
necessitat actual de poder autoritzar aquest tipus de comerç per a tots els productes i
béns de les activitats que desenvolupen usos compatibles amb el sòl industrial.
Tal i com ja es contempla per a l’ús general industrial, es proposa admetre aquest ús
comercial al detall, de forma estrictament vinculada a les activitats que es desenvolupen
en els establiments de les zones industrials ordenades segons el POUM de Ripoll.
L’ús comercial al detall ha de donar resposta a les noves exigències i expectatives
d’activitats que requereixen models de comercialització i distribució de productes
especialitzats i que son condicionats per noves formes de producció i emmagatzematge.
Son activitats que en molts casos poden veure millorada i complementada la seva
logística de producció, amb la venda directa dels seus productes i béns des dels propis
establiments industrials.
L’actual regulació d’usos en les zones industrials, representa un greuge respecte de la
possibilitat de desenvolupar el comerç al detall per als productes de les activitats no
directament industrials, però si compatibles amb les condicions d’ús d’aquestes zones.
Aquesta situació comporta limitacions alhora d’establir i autoritzar noves activitats, i en
ocasions és causa de pràctiques disconformes amb els usos admesos actualment.
La Modificació puntual del POUM proposa que el desenvolupament de l’ús comercial al
detall es faci extensiu per a la totalitat dels productes i béns de les activitats admeses en
les zones industrials, sempre que sigui vinculada i compatible amb les exigències
ambientals de les activitats principals, i es desenvolupi dins del mateix establiment i sota
responsabilitat de les persones titulars de l’autorització de l’activitat.
2. ANTECEDENTS DE LA MODIFCIACIÓ PUNTUAL DEL POUM
L’actual situació d’estancament econòmic i la necessitat de donar resposta a la demanda
d’establiment de noves activitats, ja va ser el justificant principal que va motivar la
Modificació puntual del POUM de Ripoll, a finals de l’any 2011, per la qual es va aprovar
la incorporació dels nous usos, cultural, esportiu, recreatiu i de restauració, als admesos
en les zones qualificades d’indústria.
Aquests nous usos varen permetre la regularització d’establiments existents i en
funcionament amb anterioritat a l’aprovació del planejament vigent, i la implantació de
noves activitats, que en molts casos son més properes a l’ús terciari que no pas a l’ús
estrictament industrial.
En sessió de data 2 de febrer de 2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, va
aprovar definitivament la Modificació del POUM de Ripoll “Modificació dels articles 248,
253, 258 i 266 (condicions d’ús) de les normes urbanístiques del POUM, per a la
incorporació de nous usos en les zones industrials”.
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3. INICIATIVA
La present Modificació puntual és d’iniciativa municipal i és redactada pels Serveis
Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Ripoll.
4. 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 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 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.
5. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ
La iniciativa de la Modificació Puntual del POUM ve donada per l’Ajuntament de Ripoll,
d’acord amb l’establert a l’article 78 del TRLUC, en concordança amb l’ordenació de
l’edificació prevista pel vigent POUM, i per interès d’incorporar l’ús del comerç al detall als
usos actualment previstos per a les distintes zones qualificades com a sòl industrial del
municipi.
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que
estableix la disposició addicional tretzena del DL 1/2010 TRLUC.
La present modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 117.3 del RLUC, 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
TRLUC, 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.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL.
INCORPORACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL A LES ZONES INDUSTRIALS

GENER 2017
-4–

6. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
La present modificació puntual abasta a la totalitat del sòl industrial qualificat com a tal,
dins del sòl urbà del terme municipal de Ripoll.
L’actual POUM de Ripoll defineix a la seva normativa urbanística, a les seccions setena i
vuitena, dos tipus de zones industrials. La zona per a usos industrials en edificació aïllada
(clau 13) i la zona segons perímetres reguladors (clau 14). Mitjançant aquesta ordenació
es regula el conjunt de polígons industrials i espais de producció industrial existents en el
sòl urbà.
El conjunt del sòl industrial del municipi es grafia en la documentació adjunta a aquesta
modificació (plànols corresponents al volum lV. Sèrie 8. Urbà i urbanitzable, del POUM de
Ripoll) . La inclusió dels nous usos vol ser extensiva a la totalitat del sòl industrial existent,
tant en el sòl urbà consolidat com el sòl urbà no consolidat, així com en el sòl urbanitzable
delimitat, de futur desenvolupament, previst pel POUM.
Polígon industrial de Casa Nova de Baix (sòl urbà consolidat).
Polígon industrial Soler Palau (sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat PA.4.03).
Polígon industrial Noguera (sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat PA.4.02).
Polígon industrial Rocafiguera (sòl urbà consolidat i sòl urbanitzable delimitat SUD 6).
Polígon industrial Barricona (sòl urbà consolidat).
Polígon industrial Mas d’en Bosch (sòl urbà consolidat).
Polígon industrial Pintors Nord (sòl urbà consolidat).
Polígon industrial Pintors Centre (sòl urbà consolidat).
Polígon industrial Sud (sòl urbà consolidat).
Polígon industrial Casals (sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat PA.5.02).
Polígon industrial Estamariu (sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat PA.5.01).
Polígon industrial Comforsa (sòl urbà consolidat).
Polígon industrial Botey (sòl urbà consolidat).
Polígon industrial El Roig (sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat PA.2.08).
7. PLANEJAMENT VIGENT
És d’aplicació el Text Refós de la Normativa Urbanística del Pla general d’ordenació
urbanística de Ripoll (POUM), que fou aprovat definitivament en data 9 d’abril de 2008, i
atorgada la seva executivitat en sessió de 18 de juny de 2008 (DOGC 25.07.08).
L’àmbit de la modificació puntual està classificat de sòl urbà, i es correspon amb les
zones per a usos industrials.
Els articles 248, 253, 258 i 266 de les normes urbanístiques del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Ripoll, regulen les condicions d’ús per a cada una de les
intensitats de la zona industrial d’edificació aïllada (clau 13) i per a la zona segons
perímetres reguladors (clau 14).
Actualment les normes del POUM preveuen l’ús general industrial com a ús dominant en
totes les zones industrial, i un seguit d’usos que hi son compatibles.
L’ús de comerç és un dels usos compatibles admesos, però s’admet únicament a l’engròs
com a activitat concreta per a tots els usos, mentre que per als productes i béns d’equip
auxiliar per a la indústria i la construcció, s’admet al detall.
El redactat dels 4 articles corresponents a les condicions de l’ús compatible: Comerç, per
a cada una de les zones industrials, que es proposa de modificar, son idèntics, i en
aquest punt es transcriuen d’acord amb el POUM vigent:
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SECCIÓ SETENA. ZONES PER A USOS INDUSTRIALS EN EDIFICACIÓ
Subsecció Segona. ZONA D’ INDUSTRIA AÏLLADA INTENSITAT 1 (13.1)
Art. 248 Condicions d’ús
. Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial
. Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall només s’admet
per als productes i bens d’equip auxiliars per a la indústria o la construcció.
Magatzem.
Logístic.
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles.
Serveis urbans.
Cultura.
Esportiu.
Recreatiu tipus ll.
Restauració.
. Usos incompatibles:
Els usos restants.

Subsecció tercera. ZONA D’ INDUSTRIA AÏLLADA D’INTENSITAT 2 (13.2)
Art. 253 Condicions d’ús
. Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial
. Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall només s’admet
per als productes i bens d’equip auxiliars per a la indústria o la construcció.
Magatzem.
Logístic.
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles.
Serveis urbans.
Cultura.
Esportiu.
Recreatiu tipus ll.
Restauració.
. Usos incompatibles:
Els usos restants.
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Subsecció Quarta. ZONA D’INDÚSTRIA AÏLLADA D’INTENSITAT 3 (13.3)
Art. 258 Condicions d’ús
. Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial
. Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall només s’admet
per als productes i bens d’equip auxiliars per a la indústria o la construcció.
Magatzem.
Logístic.
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles.
Serveis urbans.
Cultura.
Esportiu.
Recreatiu tipus ll.
Restauració.
. Usos incompatibles:
Els usos restants.

SECCIÓ VUITENA. ZONA INDUSTRIAL SEGONS PERÍMETRES REGULADORS.
(14)
Art. 266 Condicions d’ús
. Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial .
. Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall només s’admet
per als productes i bens d’equip auxiliars per a la indústria o la construcció.
Magatzem.
Logístic.
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles.
Serveis urbans.
Cultura.
Esportiu.
Recreatiu tipus ll.
Restauració.
. Usos incompatibles:
Els usos restants.
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8. JUSTIFICACIÓ
D’acord amb l’Art. 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, 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.
Ampliació de l’ús comercial al detall
En aquest cas, la proposta actual per a poder autoritzar el comerç al detall per a tots els
productes de les activitats que desenvolupen usos compatibles amb el sòl industrial, es
creu convenient, i dona resposta a la demanda a les noves exigències i expectatives
d’activitats que en molts casos poden veure millorada i complementada la seva logística
de producció, amb la venda directa des dels propis establiments industrials.
Moltes d’aquestes activitats s’assimilen a l’ús terciari i alguns els seus béns produïts o
emmagatzemats admeten formes de comercialització i distribució directament relacionats
amb la ubicació de la seva producció i emmagatzematge.
En un període d’estancament econòmic, l’ampliació de l’ús comercial al detall ha de
facilitar, en les zones industrials ja consolidades i en les de futura creació, la implantació
de noves activitats, que siguin compatibles amb les activitats industrials existents, i que
donin resposta a la necessitat actual de fomentar el creixement de la ciutat, i estendre el
seu dinamisme intern com a nucli de serveis amb projecció, sobre la resta de territori.
L’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públic i privats concurrents és
clara, en tant que l’Ajuntament considera positiu que un tipus de comerç majoritàriament
relacionat amb l’ús terciari, es descentralitzi del nucli urbà i generi noves dinàmiques que
en les zones eminentment residencials ja es troben consolidades.
Implantació de l’ús comercial al detall
La Modificació puntual del POUM proposa que l’ampliació de l’ús comercial al detall per
als productes i béns de les activitats admeses en les zones industrials, sigui vinculada
amb les activitats principals autoritzades, i es desenvolupi dins del mateix establiment.
En aquest sentit la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, al seu Títol l Article 4 Definicions:
Centre o establiment: el conjunt d’edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen
una unitat física diferenciada i en el qual una mateixa persona o empresa titulars
exerceixen una activitat o més d’una.
En el mateix sentit La Normativa del POUM, a la seva Secció primera. Classificació
urbanística dels usos i les activitats, a l’Article 160 Definicions generals:
Definició d’instal·lació: És aquell conjunt d’edificis, d’equipaments, de maquinària i
d’infraestructures de què es compon un establiment o centre on s’exerceixen una o
diverses activitats.
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Vinculació de l’ús comercial al detall
Concretament la present modificació proposada per a tots els productes de les activitats
que realitzen usos compatibles amb el sòl industrial, es centra sobre les activitats
empresarials classificades com a comerç al detall, segons la normativa catalana i segons
la determinació del règim de tramitació a que estan subjectes.
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, al
seu Títol l Article 7 Règim d’intervenció administrativa, inclou el comerç al detall com a
activitat de l’annex lll sotmesa a règim de comunicació.
Pel que fa a la vinculació del comerç al detall a l’activitat principal, La Llei 20/2009 a
l’Article 7 Règim d’intervenció administrativa, al seu punt 2 defineix:
Si una mateixa persona o una mateixa empres sol·licita exercir diverses activitats en un
mateix centre o en un mateix establiment subjectes a diferents règims d’intervenció
establerts en aquesta llei, la sol·licitud s’ha de tramitar i resoldre en una sola autorització
o llicència ambientals, i s’ha d’aplicar el règim que correspon a les activitats amb grau
d’incidència ambiental més elevat.
S’assoleix, per tant, una regulació de l’activitat de comerç al detall, en tot moment
supeditada a una activitat principal, productora o comercialitzadora, subjecte a la
intervenció administrativa corresponent a la seva classificació, i en tot cas sempre d’igual
o major incidència ambiental que el propi ús comercial.
9. INFORME AMBIENTAL
En referència a la prescripció de l’Article 118 del TRLUC, respecte a la informació
ambiental de la modificació, l’objecte de l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser
rellevants en l’ampliació de l’ús comercial al detall en les zones industrials, 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 què s’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.
10. MOBILITAT GENERADA
En referència a la prescripció de l’Article 118 del TRLUC, respecte a l’estudi d’avaluació
de la mobilitat generada. No es creu que sigui necessària la redacció d’un estudi, donat
que la incidència sobre la variació o increment potencial de desplaçaments, provocat per
l’autorització del comerç al detall en les zones industrials, no ha d’afectar la capacitat del
sistema de comunicacions existent.
Aquests nous usos suposaran una afectació mínima sobre els veïns i el transit de
persones i vehicles al sòl urbà, i l’actual sistema de transport públic per a l’accés a
determinades zones industrials no precisa de cap tipus de reestructuració.
La previsió de places d’aparcament es considera suficient i compatible amb l’actual
dotació tant d’aparcament privat dels propis establiments, com de l’aparcament públic
existent a la vialitat de les zones industrials.
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Respecte a l’acompliment de les previsions de l’article 118 del Reglament RLUC, pel
contingut i característiques d’aquesta modificació del POUM, es considera que la
documentació que la conforma és suficient tal i com preveu l’article 96 de la Llei
d’urbanisme.
11. NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM. ARTICLES MODIFICATS
Actualment les normes del POUM contemplen per a les diferents zones industrials el
comerç com a ús compatible. S’admet únicament el comerç a l’engròs per als productes i
béns de totes les activitats de l’ús dominants i dels compatibles, i únicament el comerç al
detall per als productes i béns d’equips auxiliars per a la indústria o la construcció.
Es promou la modificació puntual del POUM, per tal de donar resposta a la necessitat
d’’ampliació de l’ús comercial al detall a les zones industrials ja consolidades, i fomentar
la creació i implantació d’activitats que incentivin noves dinàmiques per al creixement de
la ciutat.
La modificació preveu l’ampliació de l’ús del comerç al detall, tant per als productes i béns
de les activitats de l’ús general industrial, com per a la totalitat dels usos compatibles.
Alhora es vincula aquest comerç de productes o béns, a l’activitat autoritzada que els
produeix o emmagatzema, i se’n condiciona la implantació dins dels establiments
principals.
El redactat dels 4 articles corresponents a les condicions de l’ús compatible Comerç, per
a cada una de les zones industrials, que es proposa de modificar, son idèntics, i en
aquest punt es transcriuen d’acord amb el POUM vigent.
En concret es modifiquen els articles 248, 253, 258, 266 referents a les condicions de l’ús
de comerç per a cada una de les subzones industrials, zona industrial en edificació aïllada
(clau 13) i zona segons perímetres reguladors (clau 14). Es redacten de nou les
condicions de l’ús del comerç al detall, fent-lo extensiu a tots els usos i definint-ne les
condicions concretes d’implantació i relació amb les activitats principals.
Els articles passen a tenir el següent redactat:
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SECCIÓ SETENA. ZONES PER A USOS INDUSTRIALS EN EDIFICACIÓ
Subsecció Segona. ZONA D’ INDUSTRIA AÏLLADA INTENSITAT 1 (13.1)
Art. 248 Condicions d’ús
. Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial
. Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall, només s’admet
per als productes i béns de les activitats de l’ús general industrial i dels usos compatibles,
sempre que sigui vinculat amb l’activitat principal autoritzada, i es desenvolupi dins del
mateix establiment.
Magatzem.
Logístic.
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles.
Serveis urbans.
Cultural
Esportiu
Recreatiu tipus ll
Restauració
. Usos incompatibles:
Els usos restants.

Subsecció tercera. ZONA D’ INDUSTRIA AÏLLADA D’INTENSITAT 2 (13.2)
Art. 253 Condicions d’ús
. Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial
. Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall, només s’admet
per als productes i béns de les activitats de l’ús general industrial i dels usos compatibles,
sempre que sigui vinculat amb l’activitat principal autoritzada, i es desenvolupi dins del
mateix establiment.
Magatzem.
Logístic.
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles.
Serveis urbans.
Cultural
Esportiu
Recreatiu tipus ll
Restauració
. Usos incompatibles:
Els usos restants
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Subsecció Quarta. ZONA D’INDÚSTRIA AÏLLADA D’INTENSITAT 3 (13.3)
Art. 258 Condicions d’ús
. Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial
. Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall, només s’admet
per als productes i béns de les activitats de l’ús general industrial i dels usos compatibles,
sempre que sigui vinculat amb l’activitat principal autoritzada, i es desenvolupi dins del
mateix establiment.
Magatzem.
Logístic.
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles.
Serveis urbans.
Cultural
Esportiu
Recreatiu tipus ll
Restauració
. Usos incompatibles:
Els usos restants

SECCIÓ VUITENA. ZONA INDUSTRIAL SEGONS PERÍMETRES REGULADORS.
(14)
Art. 266 Condicions d’ús
. Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial .
. Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall, només s’admet
per als productes i béns de les activitats de l’ús general industrial i dels usos compatibles,
sempre que sigui vinculat amb l’activitat principal autoritzada, i es desenvolupi dins del
mateix establiment.
Magatzem
Logístic
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles
Serveis urbans.
Cultural
Esportiu
Recreatiu tipus ll
Restauració
. Usos incompatibles:
Els usos restants.
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Ferriol Hereu Fina
Arquitecte Municipal
Ripoll, gener de 2017
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SISTEMES URBANS
1. Hidrogràfic

2. Comunicacions
3. Espais lliures

4. Equipaments comunitaris
5. Instal.lacions i centres tècnics

SÒL URBÀ ZONES
6. Nucli històric

7. Eixample urbà
8. Suburbana
9. Edificació aïllada unifamiliar

POLÍGON:
ROCAFIGUERA

10.Edificació aïllada plurifamiliar

11.Verd privat
12.Indústria objecte de remodelació urbana

13.Indústria aïllada

14.Indústria segons alineacions

15.AAEE en edificació aïllada
16.AAEE segons alineacions

SÒL URBANITZABLE
Sòl urbanitzable delimitat

Sòl urbanitzable no delimitat

13.3

USOS DEL SÒL URBANITZABLE

Sòl residencial unifamiliar
Sòl residencial plurifamiliar

Sòl indústrial
Sól per activitats económiques
LIMITS CLASSES DE SÒL
Límit sòl urbà

Límit sòl urbanitzable
LIMITS P.A I P.M.U
Límits P.A. i P.M.U

RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
Parcel.les de sòl urbà amb reserva
d'habitatges protegits
Parcel.les compreses en polígons
d'actuació amb reserva d'habitatge
protegit

14.1

13.2

13.2

13.3

PA.
4.02

POLÍGON:
NOGUERA

QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

POLÍGON:
BARRICONA

POLÍGON:
MAS D'EN BOSCH
POLÍGON:
BARRICONA

13.2
SISTEMES URBANS
1. Hidrogràfic

2. Comunicacions

3. Espais lliures
4. Equipaments comunitaris

13.2

5. Instal.lacions i centres tècnics

SÒL URBÀ ZONES
6. Nucli històric
7. Eixample urbà
8. Suburbana

9. Edificació aïllada unifamiliar

13.2

10.Edificació aïllada plurifamiliar
11.Verd privat
12.Indústria objecte de remodelació urbana

13.Indústria aïllada

POLÍGON:
MAS D'EN BOSCH

14.Indústria segons alineacions
15.AAEE en edificació aïllada

13.2

16.AAEE segons alineacions

SÒL URBANITZABLE

Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat

USOS DEL SÒL URBANITZABLE

Sòl residencial unifamiliar

POLÍGON:
PINTORS NORD

14.1

Sòl residencial plurifamiliar
Sòl indústrial

Sól per activitats económiques

A1 1:2000

LIMITS CLASSES DE SÒL

Límit sòl urbà
Límit sòl urbanitzable

14.1

LIMITS P.A I P.M.U
Límits P.A. i P.M.U
RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
Parcel.les de sòl urbà amb reserva
d'habitatges protegits
Parcel.les compreses en polígons
d'actuació amb reserva d'habitatge
protegit

QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

POLÍGON:
ESTAMARIU

13.2
SISTEMES URBANS
1. Hidrogràfic

2. Comunicacions

3. Espais lliures
4. Equipaments comunitaris
5. Instal.lacions i centres tècnics

SÒL URBÀ ZONES
6. Nucli històric
7. Eixample urbà
8. Suburbana

9. Edificació aïllada unifamiliar
10.Edificació aïllada plurifamiliar
11.Verd privat
12.Indústria objecte de remodelació urbana

13.Indústria aïllada

14.Indústria segons alineacions
15.AAEE en edificació aïllada

16.AAEE segons alineacions

SÒL URBANITZABLE

Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat

USOS DEL SÒL URBANITZABLE

Sòl residencial unifamiliar
Sòl residencial plurifamiliar
Sòl indústrial

Sól per activitats económiques

LIMITS CLASSES DE SÒL

Límit sòl urbà
Límit sòl urbanitzable
LIMITS P.A I P.M.U
Límits P.A. i P.M.U
RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
Parcel.les de sòl urbà amb reserva
d'habitatges protegits
Parcel.les compreses en polígons
d'actuació amb reserva d'habitatge
protegit

QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

13.3

14.1
13.1

·

SISTEMES URBANS
1. Hidrogràfic

2. Comunicacions

3. Espais lliures
4. Equipaments comunitaris
5. Instal.lacions i centres tècnics

SÒL URBÀ ZONES
6. Nucli històric
7. Eixample urbà
8. Suburbana

9. Edificació aïllada unifamiliar
10.Edificació aïllada plurifamiliar
11.Verd privat
12.Indústria objecte de remodelació urbana

13.Indústria aïllada

14.Indústria segons alineacions
15.AAEE en edificació aïllada

16.AAEE segons alineacions

SÒL URBANITZABLE

Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat

USOS DEL SÒL URBANITZABLE

Sòl residencial unifamiliar
Sòl residencial plurifamiliar
Sòl indústrial

Sól per activitats económiques

A1 1:2000

LIMITS CLASSES DE SÒL

Límit sòl urbà
Límit sòl urbanitzable
LIMITS P.A I P.M.U
Límits P.A. i P.M.U
RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
Parcel.les de sòl urbà amb reserva
d'habitatges protegits
Parcel.les compreses en polígons
d'actuació amb reserva d'habitatge
protegit

QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

SISTEMES URBANS
1. Hidrogràfic

2. Comunicacions

3. Espais lliures
4. Equipaments comunitaris
5. Instal.lacions i centres tècnics

SÒL URBÀ ZONES
6. Nucli històric
7. Eixample urbà
8. Suburbana

9. Edificació aïllada unifamiliar
10.Edificació aïllada plurifamiliar
11.Verd privat
12.Indústria objecte de remodelació urbana

13.Indústria aïllada

14.Indústria segons alineacions
15.AAEE en edificació aïllada

16.AAEE segons alineacions

SÒL URBANITZABLE

Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat

USOS DEL SÒL URBANITZABLE

Sòl residencial unifamiliar
Sòl residencial plurifamiliar
Sòl indústrial

Sól per activitats económiques

A1 1:2000

LIMITS CLASSES DE SÒL

Límit sòl urbà
Límit sòl urbanitzable
LIMITS P.A I P.M.U
Límits P.A. i P.M.U
RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
Parcel.les de sòl urbà amb reserva
d'habitatges protegits
Parcel.les compreses en polígons
d'actuació amb reserva d'habitatge
protegit

POLÍGON:
BOTEY

QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

SISTEMES URBANS
1. Hidrogràfic

2. Comunicacions

3. Espais lliures
4. Equipaments comunitaris

6. Nucli històric

Protecció Q50

0

5. Instal.lacions i centres tècnics

SÒL URBÀ ZONES

7. Eixample urbà
8. Suburbana

9. Edificació aïllada unifamiliar
10.Edificació aïllada plurifamiliar
11.Verd privat
12.Indústria objecte de remodelació urbana

13.Indústria aïllada

14.Indústria segons alineacions
15.AAEE en edificació aïllada

16.AAEE segons alineacions

SÒL URBANITZABLE

Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat

USOS DEL SÒL URBANITZABLE

Sòl residencial unifamiliar
Sòl residencial plurifamiliar
Sòl indústrial

Sól per activitats económiques

A1 1:2000

LIMITS CLASSES DE SÒL

Límit sòl urbà
Límit sòl urbanitzable
LIMITS P.A I P.M.U
Límits P.A. i P.M.U
RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
Parcel.les de sòl urbà amb reserva
d'habitatges protegits
Parcel.les compreses en polígons
d'actuació amb reserva d'habitatge
protegit

QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

SISTEMES URBANS

PA.
2.08

1. Hidrogràfic

2. Comunicacions

3. Espais lliures
4. Equipaments comunitaris
5. Instal.lacions i centres tècnics

SÒL URBÀ ZONES
6. Nucli històric
7. Eixample urbà
8. Suburbana

9. Edificació aïllada unifamiliar
10.Edificació aïllada plurifamiliar
11.Verd privat
12.Indústria objecte de remodelació urbana

13.Indústria aïllada

14.Indústria segons alineacions
15.AAEE en edificació aïllada

16.AAEE segons alineacions

SÒL URBANITZABLE

Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat

USOS DEL SÒL URBANITZABLE

Sòl residencial unifamiliar
Sòl residencial plurifamiliar
Sòl indústrial

Sól per activitats económiques

A1 1:2000

LIMITS CLASSES DE SÒL

Límit sòl urbà
Límit sòl urbanitzable
LIMITS P.A I P.M.U
Límits P.A. i P.M.U
RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
Parcel.les de sòl urbà amb reserva
d'habitatges protegits
Parcel.les compreses en polígons
d'actuació amb reserva d'habitatge
protegit

QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

