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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 6 DEL POUM RIPOLL PER A LA INCORPORACIÓ DE NOUS USOS 
EN 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 nous usos en les 
zones industrials, ve donada per la necessitats actuals de poder admetre l’establiment 
d’un conjunt d’activitats, que no són específicament industrials com les que preveu 
actualment el POUM de Ripoll. Aquests nous usos han de donar resposta a les noves 
exigències i expectatives que precisa l’actual situació econòmica, i han de ser 
compatibles amb les zones industrials definides pel planejament vigent. 
 
 
2. INICIATIVA 
 
La present Modificació puntual és d’iniciativa municipal i és redactada pels Serveis 
Tècnics Municipals de l’Ajuntament 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. 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
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 l’Ajuntament de Ripoll, 
d’acord amb l’establert a l’article 78 del TRLU, en concordança amb l’ordenació de 
l’edificació prevista pel vigent POUM, i per interès d’ampliar els 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 TRLU.  
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. 
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5. 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). 
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6. NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM. ARTICLES VIGENTS 
 
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 compatibles fortament lligats a l’ús principal 
així com al logístic, transport i de serveis urbans. 
El redactat dels 4 articles corresponents a les condicions d’ús 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: 
 
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. 
. 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 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. 
. 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 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. 
. 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 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. 
. Usos incompatibles: 
Els usos restants. 
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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 d’introduir uns nous usos, cultural, esportiu, recreatiu tipus ll i 
de restauració, es creu convenient, i dona resposta a la demanda d’establiment de noves 
activitats, incloses dins de l’ús terciari, que es diferencien de les estrictament industrials o 
de les actualment permeses en les zones industrials reconegudes pel POUM de Ripoll. 
 
En un període d’estancament econòmic, aquests nous usos han de facilitar, en les zones 
industrials ja consolidades i en les de nova 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 primordial que una sèrie d’usos representatius 
del sector terciari, es descentralitzin del nucli urbà i generin noves dinàmiques, que en el 
nucli urbà residencial, ja es troben consolidades. Aquests nous establiments suposaran 
una afectació mínima sobre els veïns i el transit de persones i vehicles del nucli urbà, i 
disposaran de bons accessos i d’amplis espais d’aparcament. 
Per altra part, hi ha la constant demanda de la iniciativa privada, que cerca llocs dins la 
trama urbana que reuneixin les millors característiques per a la implantació i funcionament 
d’activitats compatibles amb els usos que es proposen ampliar. 
 
Respecte a l’acompliment de les previsions de l’article 118 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, 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.   
 
En referència a la prescripció de l’article 118 del Reglament de la Llei 9/2003, de 13 de 
juny, de la mobilitat, no es creu que sigui necessària la redacció d’un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada que avaluï l’increment potencial de desplaçaments provocat per 
aquesta nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport ja que, pel actuals usos admesos en el sector, els nous usos a 
implantar no suposen un canvi significatiu en aquests aspectes. 
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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 Llei 
d’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 un increment dels actuals usos 
permesos en els àmbits industrials, poden considerar-se una millora des de la vessant de 
traslladar usos molestos emplaçats en el casc urbà de la població a àrees situades a la 
seva perifèria. 
S’assoleix, per tant, una millor zonificació d’aquests usos cultural/esportiu/recreatiu, 
totalment compatibles en relació al lloc i veïnatge on s’estableixen i cal dir que entoma el 
repte de donar una resposta activa i positiva i alhora mes sostenible al desenvolupament 
urbanístic d’aquestes zones del sòl urbà. Per tant, l’esmentada modificació presenta 
aspectes mediambientals positius en relació a l’escenari precedent. 
 
 
9. NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM. ARTICLES MODIFICATS 
 
Actualment les normes del POUM preveuen l’ús general industrial com a ús dominant en 
totes les zones industrial i un seguit d’usos compatibles fortament lligats a l’ús principal 
així com al logístic, transport i de serveis urbans. 
El redactat dels 4 articles corresponents a les condicions d’ús 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: 
 
La modificació preveu l’ampliació dels usos previstos de la zona industrial en edificació 
aïllada (clau 13) i la zona segons perímetres reguladors (clau 14) per tal de donar 
resposta a la creixen demanda d’establiment d’activitats incloses dins de l’ús terciari que 
siguin compatibles amb l’ús dominant industrial, com son l’ús cultural, esportius i recreatiu 
tipus ll i de restauració. La definició d’aquests nous usos respon a la classificació que en 
fa la normativa del POUM a l’Art.163 Classificació dels usos segons la seva funció 
urbanística: usos específics. 
 
En concret es modifiquen els articles 248, 253, 258, 266 referents a les condicions d’ús 
per a cada una de les subzones industrials, tot afegint els nous usos previstos, sense 
distinció per a les diferents zones industrials, i 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 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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 
Cultural 
Esportiu 
Recreatiu tipus ll 
Restauració 
. Usos incompatibles: 
Els usos restants. 
 
 
 
 
 
 
 
Ferriol Hereu Fina 
Arquitecte Municipal 
 
 
Ripoll, novembre de 2011 
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