
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA  D’ORDENACIÓ  URBANÍSTICA    MUNICIPAL  DE RIPOLL 
(TEXT REFÓS) 

 
AJUNTAMENT DE RIPOLL                                                                                                                         2008 

 
VOLUM  V      MEMÒRIA  



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



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



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



 SUMARI DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE RIPOLL 
 
 
 
 
La documentació que integra el Pla d’Ordenació Urbanística de Ripoll està dividida  en 
els següents volums: 
 
 
 
 
 
I  ESTUDI DEL MEDI NATURAL I ESTUDI SOCIO-ECONÒMIC 
 
II INFORMACIÓ I DIAGNOSI URBANÍSTICA.  
 PLANÒLS D’INFORMACIÓ 
 
III PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
IV CRITERIS OBJECTIUS I SOLUCIONS GENERALS DE     
  PLANEJAMENT 
 
V MEMÒRIA 
 
VI PLÀNOLS DE L’ORDENACIÓ  
 
VII NORMES URBANÍSTIQUES 
 
VIII CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 
 
IX AGENDA I AVALUACIÓ  ECONÒMICO-FINANCERA 
 
X INFORME DE SOSTENIBILITAT  I  MEMÒRIA AMBIENTAL  
 
XI ESTUDI DE MOBILITAT  



  
MEMÒRIA  DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 

RIPOLL 
 
 
 

INDEX DEL VOLUM V 
 
 
 

 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ. 

 
 2. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA 
 

3.  MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

4. OBJECTIUS I CRITERIS DE PLANEJAMENT 
 

5. MEMÒRIA SOCIAL 
 
 
5.1    DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES 
 
5.2.  QUANTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE SÒL RESIDENCIAL I 
HABITATGE. REALLOTJAMENTS 
 
5.3.   QUANTIFICACIÓ DE LES RESERVES MÍNIMES 
OBLIGATÒRIES I PREVISTES. HABITATGES DOTACIONALS 
 
5.4.    ANÀLISI DE LES LOCALITZACIONS ALTERNATIVES 
 
5.5.    PREVISIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ 
 
5.6.    IMPACTE DEL PLANEJAMENT EN DETERMINATS COL·LECTIUS  
 
5.7.  PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE. 
 

 
 
 

6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 
  

6.1.  DELS SISTEMES QUE CONFIGUREN I DETERMINEN 
L’ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI. 

 
6.1.1.  ESPAI FLUVIAL I ESTRUCTURA URBANA. 
 
6.1.1.1.     Criteris  d’ordenació de l’espai fluvial.  
6.1.1.2.     Descripció de les propostes. 
  



 
 

 
6.1.2.   SISTEMA DE COMUNICACIONS VIÀRIES I 
 FERROVIÀRIES. 
 
6.1.2.1.    Vialitat territorial i urbana. 
6.1.2.2.    Xarxa viària territorial  
6.1.2.3.    Xarxa viària urbana bàsica. 
6.1.2.4.    Xarxa ferroviària.  
 

 
6.1.3. SISTEMA GENERAL D’ESPAIS LLIURES 
 
6.1.4. EQUIPAMENTS I DOTACIONS PÚBLIQUES 
 
6.1.5. SERVEIS URBANÍSTICS  
  
6.1.5.1.    Xarxa d’aigua potable 
6.1.5.2.     Xarxa de sanejament 
6.1.5.3.    Xarxa d’electricitat 
6.1.5.4.    Xarxa de gas 
 
 
6.2. DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

 
 

6.2.1. CRITERIS PER A LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
 
6.2.2. ALTERNATIVES ESTUDIADES PER A L’EXTENSIÓ DEL SÒL URBÀ I 
URBANITZABLE.  
 
6.2.3. ALTERNATIVA DE PLANEJAMENT APROVADA EN  RELACIÓ ALS SÒLS DE 
PRIMERA URBANITZACIÓ.  
 
6.2.4.   DESCRIPCIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL ADOPTADA 
 
6.2.5.   EXTENSIÓ DELS SÒLS URBANS I URBANITZABLES 

 
 
 

6.3.  DE LES DETERMINACIONS DE L’EDIFICACIÓ I ELS USOS. 
 
 
6.3.1.    CRITERIS PER A LA QUALIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL 
 
6.3.2. QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ. 
 
6.3.3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE. 
 
6.3.3.1 Sectors de sòl urbanitzable d’ús residencial  
6.3.3.2 Sectors de sòl urbanitzable d’ús industrial o per AA EE 
6.3.3.3 Quadre de característiques dels sectors de pla parcial. 
6.3.3.4 Manteniment global de les superfícies destinades al sistema local 

d’equipament 
 
6.3.4. POLÍGONS D’ACTUACIÓ I PMU  

 
6.3.4.1        Quadre de característiques dels Polígons d’Actuació, i PMU, per barris 

o districtes 
 

 



 
MEMÒRIA  DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL DE RIPOLL 
 

 
 
La  memòria del pla d’ordenació urbanística municipal, segons les disposicions de la Llei 
d’urbanisme i el seu Reglament, article 69, ha d’establir les conclusions derivades de la 
informació urbanística que són rellevants per a l’ordenació del territori, ha d’analitzar les 
diferents alternatives possibles i ha de justificar el model elegit, les determinacions de caràcter 
general i les corresponents a les diferents classes de sòl. 
 
La memòria del pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de referir als extrems que es 
relacionen al punt segon d’aquell article i que són els que s’expliciten en els capítols següents 
d’aquest volum  i en els quatre volums anteriors. 
 
 
 
1. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA FORMULACIÓ DEL 
POUM  
 
 
El planejament general vigent en el moment d’iniciar la redacció d’aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística és el Pla General d’Ordenació Urbana aprovat l’any 1.984.  
 
1. El mateix pla general estableix un termini temporal de 12 anys  per a procedir a la seva 
revisió. A l’any 2.006, no solament aquest termini ha transcorregut sinó que han passat deu 
anys més sense que fos aprovada una revisió d’aquell planejament.  
 
Les circumstàncies que expliquen aquest retard són de diferent ordre:  
 
En primer lloc, durant la vigència del pla de 1.984 s’han efectuat nombroses modificacions del 
planejament general per tal d’ajustar-lo a les diferents necessitats urbanístiques que s’han anat 
presentant en el transcurs del temps, en especial pel que fa als aspectes de  classificació de 
sòl, però també  a d’altres de caràcter menys substancial, referents a l’ordenació urbanística de 
menor escala.  
 
En segon lloc,  a començament dels anys 2000  ja fou  iniciada la revisió del pla general de 
l’any 1.984, que fou aprovada provisionalment per l’Ajuntament de Ripoll i tramesa a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. No obstant, el ple de l’Ajuntament de Ripoll de data 
3 de juliol de 2003, constituït pels nous representats elegits en les eleccions municipals 
celebrades el 25 de Maig del mateix any, i que comportaren un canvi del signe polític del nou 
equip de govern,  va acordar demanar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona el retorn 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que havia estat redactat, aprovat, i tramès  per 
l’anterior Ajuntament per a la seva aprovació definitiva, en constatar que: 
 



 “El document del POUM presentat davant de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per 
a la seva aprovació definitiva, dissenya un model territorial diferent d’aquell que conceben”  els 
integrants del  nou equip de Govern de l'Ajuntament de Ripoll 
 
“Entre l’aprovació inicial i provisional es van introduir una sèrie de modificacions que alteraven 
fonamentalment les línies bàsiques del Pla i la seva estructura. Aquestes modificacions, que es 
relacionen en l'Informe de data 25 de juny de 2003, emès per l’arquitecte municipal, tenen el 
caràcter de substancials i, legalment, haurien d’haver anat acompanyades de l’obertura d’un 
nou període d’informació al públic, a fi de garantir la participació ciutadana en el procediment 
d’aprovació del Pla.” 
 
“El document aprovat provisionalment ja no complia els criteris i objectius fixats, presenta unes 
modificacions de superfícies amb un increment d’un 22% del que està considerat urbà,  ha 
desaparegut el sòl industrial i el sòl  de serveis i  s’incompleixen les prescripcions fixades pels 
informes emesos de la Direcció General de Carreteres, l'ACA i el Departament de Medi 
Ambient.“ 
 
 
2. En el transcurs de més de vint anys és evident que les característiques socioeconòmiqes  del 
municipi, i en general de la societat catalana han  canviat substancialment. I si bé les mateixes 
determinacions del  pla general de 1.984 – i les seves modificacions – han donat resposta a 
aquestes noves situacions especialment a les econòmiques i socials que s’han anat presentant, 
i han permès ajornar la seva  revisió,  hi ha d’altres determinacions, estretament relacionades 
amb aquelles, com les  comunicacions, la mobilitat i la sostenibilitat que no han estat ni 
executades ni reconsiderades, i  que han perdut vigència projectual.  
 
3. L’aprovació del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, posiciona Ripoll en un  
escenari nou pel que fa a les comunicacions viàries i ferroviàries.  absolutament diferent al que 
es trobava fa més de vint anys:  
La transformació de les dues principals vies de comunicació per carretera, la C-17 i l’Eix 
Pirinenc, en  eixos estructuradors del territori de Catalunya, suposa un canvi en la concepció i 
integració d’aquestes vies dins el conjunt urbà, diferent al previst en el pla general vigent. 
Per altra banda, la previsió de duplicació de la via de tren des de Barcelona fins a Ripoll, i les 
millores de traçat fins a Puigcerdà, obren la porta a una resolució més efectiva de la integració 
de la infraestructura viària amb  l’estructura urbana.  
 
4.  La crisi que han patit determinats sectors productius, ha ocasionat en darrer quinquenni una 
modificació molt profunda de l’estructura productiva local i comarcal, que ha comportat el 
tancament d’indústries mitjanes i  grans situades al centre urbà i ocupant un nombre important 
d’hectàrees de terrenys qualificats pel planejament vigent com a zona per  a usos industrials 
però susceptibles de poder ser transformats per a  altres usos en determinades condicions. 
 
Es presenta ara doncs una oportunitat per a aprofitar el procés de canvi d’ús d’aquest terrenys, 
que comporta en  general l’enderroc o substitució  de les edificacions existents, per a realitzar 
determinades operacions de reforma urbana que facilitin  la inserció dels noves edificacions per 
a usos residencials i comercials  en el context urbà on es troben, i en millorin  la seva qualitat 
ambiental i funcional. 
 
5.  El procés d’envelliment social i de nou assentament de població immigrada registrat durant 
la darrera dècada, s’ha circumscrit principalment a l’àrea del nucli històric, on l’obsolescència 
de les estructures edificatòries i urbanístiques ha provocat l’abandonament progressiu dels 
habitatges per part de la població anteriorment resident. Les actuacions previstes al 
planejament vigent, quasi limitades a rectificacions d’alineacions viàries, si bé no han estat 
executades en la seva major part, no són suficients per a regenerar el nucli històric.   

 
6. Per altra banda, les  nombroses modificacions del pla general de 1.984, pel seu propi 
caràcter de puntuals,  han estat fetes sempre des d’un enfoc parcial i conjuntural de la realitat 
urbanística, i mancades, per tant, d’una visió urbanística més global i de la consideració dels 
efectes d’aquelles mateixes modificacions sobre la resta de l’estructura urbana, però també 
mancades de la necessària perspectiva temporal a mitjà termini; aspectes que  tota ordenació 
urbanística municipal coherent ha de contemplar  i que només és possible des d’una revisió del 
planejament.  
 
7. La consideració dels aspectes relacionats als punts anteriors, és a dir, les noves condicions 
d’accessibilitat del nucli urbà a la nova xarxa viària territorial, i a les infraestructures ferroviàries 
previstes, el canvi d’ús de considerables extensions de terrenys al centre urbà, les mesures per 
a la rehabilitació del nucli històric, comportaran sens dubte una revisió del model d’ocupació del 
sòl urbà i urbanitzable, diferent al previst pel planejament general vigent, que cal portar-lo terme 
des de l’òptica de la sostenibilitat i respecte al medi natural. 
 
8. En un altre ordre de coses,  des de l’aprovació del planejament general vigent fins ara, el 
marc jurídico-urbanístic ha experimentat notables modificacions, i en especial ha estat 
extremadament canviant aquests darrers quatre  anys,  en els que s’han succeït nombroses 
disposicions:  la promulgació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme; la Llei 10/2004 de 
modificació de l’anterior; el Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme; el Reglament Parcial de la Llei 2/2002; El Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret 305/2.006, que deroga l’anterior. 
 
En general aquestes recents disposicions permeten dotar als ajuntaments de les eines 
necessàries  per afrontar problemàtiques recents, d’envelliment físic i social de les viles i 
ciutats, de la manca d’habitatge assequible, i d’altres, però requereixen en tot cas l’adaptació 
del planejament urbanístic general a aquelles noves disposicions per tal d’assolir la seva plena 
efectivitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA  
 
 
La informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaris necessaris, aportada per 
aquest pla, fa referència als aspectes següents: 
 
 

1   Planejament urbanístic vigent amb anterioritat. 
2  Planejament territorial i sectorial amb incidència en l’àmbit del pla 
3   Característiques del territori: característiques naturals, amb indicació dels riscs 

naturals o geològics existents, usos als quals està destina, estructura urbanística, 
infraestructures existents, context territorial supramunicipal. 

4   Característiques de la població assentada sobre el territori, condicions econòmiques 
i socials i previsió de la seva evolució. L’anàlisi de la població ha de recollir les dades relatives 
a població femenina i grups d’edat, i als tipus de llars i la seva possible evolució futura. 

5   Xarxes bàsiques existents dels serveis d’aigua, hidrants per a incendi, gas, 
electricitat, telecomunicacions i sistemes d’evacuació de les aigües residuals o de pluja. 

6   Obres i infraestructures programades i política d’inversions públiques que poden 
influir en el desenvolupament urbà. 

7   Assenyalament dels valors mediambientals, paisatgístics, culturals, agraris o de 
qualsevol altre tipus existents en l’àmbit del pla. 

8    Altres aspectes rellevants que caracteritzen l’àmbit territorial del pla. 
 
 
La part de la memòria que recull els aspectes de la informació relacionats anteriorment  és 
objecte dels volums:   
 

Volum I  “Estudi del medi natural i estudi socio-econòmic”  
Volum II “ Informació i diagnosi urbanística. Plànols d’informació” 

 
 
 



 
3. MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
 
La descripció i resultat del programa de participació ciutadana, que s’ha portat a terme fins el 
moment de l’aprovació inicial d’aquest pla és objecte del Volum II “Participació Ciutadana “ i fa 
referència als aspectes següents: 
 

1   Descripció de les mesures adoptades o de les actuacions realitzades amb  l’objecte 
d’informar i de promoure el debat. 

 
2  Síntesi de les aportacions i resultats derivats de les al·legacions i suggeriments 

presentats durant el període d’informació pública. 
 
3   Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats al pla a partir de les aportacions 

o resultants del programa de participació ciutadana. 
 
 



 
4.  OBJECTIUS I CRITERIS DEL PLA   
 
 
Els objectius de l’ordenació, l’anàlisi de les diverses alternatives contemplades i la justificació i 
descripció del model d’ordenació elegit, fan referència als següents aspectes: 
 

1   Classificació de sòl, d’acord amb els criteris establerts en els articles 24 a 33 de la 
Llei d’urbanisme. 

 
2   Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en 

compte les conclusions de l’informe ambiental que integra la documentació del pla. 
 
3  Adequació de l’ordenació a les directrius de planejament que estableixen l’article 9 

de la Llei d’urbanisme i els articles 5. 6 i 7 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
4  Mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el 

municipi, tenint en compte l’estudi d’avaluació de la mobilitat que ha de formar part de la 
documentació del pla. 

 
5  Diagnosi dels dèficits de les xarxes bàsiques existents dels serveis d’aigua, hidrants 

per a incendi, gas, electricitat, telecomunicacions i sistemes d’evacuació de les aigües residuals 
o de pluja, anàlisi dels recursos disponibles, i descripció i justificació de les obres i la 
provinença dels recursos necessaris per a adaptar, ampliar o millorar aquestes xarxes 
bàsiques. 

 
 

Els objectius del pla, i els criteris per a l’adopció de les opcions de planejament adoptades són 
objecte del Volum IV “Criteris i objectius de planejament “del POUM 
 
En particular, pel que fa  a l’adequació de l’ordenació a  les directrius de la classificació de sòl, 
d’acord amb els criteris establerts en els articles 24 a 33 de la Llei d’urbanisme,  a les directrius 
de planejament que estableixen l’article 9 de la Llei d’urbanisme  i   els articles 5, 6 i 7 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, (aspectes corresponents als punts 1 i 3 anteriors) es 
justifiquen al capítol 6 de la Memòria: “Memòria descriptiva i justificativa de l’ordenació” a 
l’apartat de classificació de sòl. 

 
L’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, és objecte d’anàlisi a  l’ 
“Informe ambiental” que forma part d’aquest  Volum V “Memòria”  
 
Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, 
s’expliciten al capítol 6 de la Memòria: “Memòria descriptiva i justificativa de l’ordenació” a 
l’apartat  6.1.2 corresponent al “Sistema de Comunicacions viàries i ferroviàries”  
 
La diagnosi dels dèficits de les xarxes bàsiques existents dels serveis d’aigua, hidrants per a 
incendi, gas, electricitat, telecomunicacions i sistemes d’evacuació de les aigües residuals o de 
pluja, anàlisi dels recursos disponibles, s’efectua al capítol corresponent als Serveis Urbanístics 
del Volum II “Informació i diagnosi urbanística”.  La descripció i justificació de les obres i la 
provinença dels recursos necessaris per a adaptar, ampliar o millorar aquestes xarxes 
bàsiques, s’efectua al capítol 6 de la Memòria: “Memòria descriptiva i justificativa de 
l’ordenació” a l’apartat  6.1.5 corresponent als Serveis Urbanístics; i al Volum IX “Agenda i 
estudi econòmico-financer”. 

 
 



Exposició pública dels Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 26-09-2005, va aprovar l’exposició pública 
dels criteris, objectius i solucions generals de planejament de la revisió del POUM, per tal de 
fomentar la participació ciutadana en l’elaboració del planejament en un moment en què encara 
no són prou concretes les determinacions sinó que són traçades les línies i directrius generals 
de la planificació urbanística. 
 
Simultàniament  foren exposats els estudis previs sobre el Medi Natural, el socioeconòmic, i la  
informació urbanística que inclou el resum de l’estudi d’inundabilitat.    

 
L’expedient i la documentació que l’integra s’han sotmès a informació pública pel termini de 30 
dies, comptadors des del dia 18 d’octubre fins el dia 23 de novembre, mitjançant la publicació 
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 198 de data 17-10-2005; 
en l’edició del diari El Punt de 13-10-2005, en l’edició del diari El Ripollès de data 13-10-2005 i 
en l’edició del diari El 9 NOU de data 14-10-2005 i en el tauler municipal d’edictes.  

 
Segons els certificat emès per secretaria, dins del termini esmentat s’han presentat catorze 
escrits en què es formulen suggeriments i alternatives de planejament.  

 
També, fora de termini s’han presentat dos escrits més.  Malgrat haver estat  presentats fora de 
termini, els seus suggeriments també han estat examinats i informats per l’equip redactor del 
planejament. 

 
Durant el període d’informació pública s’ha realitzat la segona fase del procés de participació 
ciutadana.  
 
 
Aprovació dels  Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament. 
 
L’article 125 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, (vigent en el moment en que fou 
aprovat el document)  pel que s’aprova el Reglament del planejament pel desenvolupament i 
aplicació de la llei  sobre règim del sòl i ordenació urbana  preveu que en el moment amb què 
els treballs d’elaboració del Pla General hagin adquirit el suficient grau de desenvolupament 
que permeti formular els criteris, objectius i solucions de planejament, la Corporació i 
Organisme que els tinguessin al seu càrrec la seva formulació  hauran d’anunciar en el Butlletí 
Oficial de la província i en un dels diaris de major circulació de la mateixa, l’exposició al públic 
dels treballs, amb l’objecte que durant el termini mínim de trenta dies puguin formular 
suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament per Corporacions, 
associacions i particulars. 
 
La Corporació encarregada de la formulació del pla, a la vista del resultat de l’exposició pública 
i dels estudis tècnics realitzats, acordarà el que procedeixi en quan als criteris i solucions 
generals amb base als quals hagin d’acabar-se els treballs d’elaboració del pla. 
 

L’Ajuntament de Ripoll en sessió plenària del dia 30.01.2006 va adoptar entre altres acords  el 
següent segons certificat de Secretaria:  

 
Aprovar en tots els seus termes, els quals es donen aquí per reproduïts, l’informe emès per 
l’arquitecte redactor de la revisió del POUM Sr. Ramon Fortet i Bru en relació als suggeriments i 
alternatives de planejament presentades dins del termini d’exposició pública de l’avanç de 
planejament; i, per tant, acordar que els criteris i directrius, exposats al públic, per acord del 
plenari municipal en sessió celebrada en data de 26-9-2005, es modifiquin en el sentit següent: 

 
1.  Pel que fa a les zones de primera  urbanització: 
 

a) Preveure la possibilitat d’admetre els usos d’equipaments privats a les zones més 
planeres dels terrenys situats al sud de la carretera de Vallfogona i no afectats per 
vialitat en el tram comprès entre el sòl urbà actual i la sortida de dalt  del barri de 
Vistalegre.  
 
b) Classificar com a sòl no urbanitzable els terrenys actualment classificats com a sòl 
urbanitzable compresos entre els torrents de Sadurní i el del Sant.    
 
c) Programar el desenvolupament dels diferents sectors de sòl urbanitzable que es 
prevegin,  establint si és el cas, la classificació urbanística de sòl urbanitzable  delimitat 
i  no delimitat. 

 
2. Esquema de la xarxa viària. 
 

a) Preveure que l’accés a la variant est a la zona del Caganell s’efectuï des de la ronda 
de Castelladrall.  
 
b) Preveure un nou accés a la variant est a la zona del polígon industrial dels Pintors. 
 
c) Establir el tram de la  variant  est comprès entre la zona dels pintors  i el seu enllaç 
amb  la variant nord com una reserva de traça, preveient en un  primer estadi la 
connexió a través de la ronda Mas d’en Bosch. 

 
3. Equipaments públics. 
 

a) Mantenir  la reserva d’equipaments esportius a la zona del Pla d’Ordina, en lloc de la 
plana de Rama. 
 
b) Destinar els terrenys previstos com ampliació del Cementiri a espais lliures de 
protecció, i  a aparcaments públics, al servei d’aquell equipament. 
 
c) Establir la qualificació urbanística  adient del sòl situat al voltant del Teatre Comtal per 
tal de fer possibles futures ampliacions d’aquest equipament públic. 

  
4. Territori i Medi Natural  
 

a) Incloure com un punt més a l’apartat dels objectius relatiu als Camins (1.2.9)  la  
Protecció de les vies verdes i camins rals. 

 
 
Sotmesa la proposta a votació per part de l’alcaldia, aquesta és aprovada per nou vots a favor 
(ERC, PSC, IC-V), set en contra (CiU), i cap abstenció, per part dels setze membres presents 
en aquest acte, dels disset que de fet i de dret integren la corporació. 
 

 
 
 



5.  MEMÒRIA SOCIAL DEL PLA  
 
 
5.1.  DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES. 
 

La memòria social del pla d’ordenació urbanística municipal és el document d’avaluació i 
justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, 
i ha de fer referència als següents aspectes, d’acord amb l’article 69.3 del Reglament de la Llei 
10/2004: 
 
a)  Necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en relació amb el 
medi ambient urbà en que s’insereixen, amb estimació de les necessitats d’habitatge social 
d’acord amb les característiques socioeconòmiques de la població. 
 
b) Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, atenent els objectius d’evitar la concentració excessiva 
d’habitatges d’aquests tipus i d’afavorir la cohesió social, impedint la segregació espacial dels 
ciutadans per raó de llur nivell de renda, i les possibilitats de la rehabilitació d’edificacions per a 
destinar-les a aquest tipus d’habitatges. 
 
c)  Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d’acord amb l’article 66.3 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, i quantificació de la totalitat de les reserves previstes per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública i de les modalitats corresponents, així com  el 
sostre corresponent al sòl urbà qualificat amb aquesta destinació. 
 
d) Mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per a la construcció d’habitatge protegit 
promogut a iniciativa pública. 
 
e)  Previsió de les necessitats d’habitatges dotacionals públics, si s’escau, amb indicació dels 
col·lectius als quals s’adrecen, als efectes d’establir les qualificacions i reserves adequades. 
 
f) Previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció d’habitatges protegits i dels 
sistemes urbanístics d’habitatge dotacional públic. 
 
g)  Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret. 
 
h) Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d’acord amb les previsions de nous 
habitatges i de l’adequació de l’emplaçament i dels usos previstos per a aquests equipaments. 
 
 
L’apartat 4 del mateix article estableix que la memòria social a que es refereix l’apartat 3 pot 
remetre’s al contingut del programa d’actuació municipal o del pla local d’habitatge, sempre que 
aquests comprenguin tots els aspectes relacionats a l’apartat anterior. En defecte de programa 
d’actuació urbanística municipal o de pla local de l’habitatge, com és el cas, la memòria social 
pot tenir els efectes de concertació de les polítiques en matèria d’habitatge entre els 
ajuntaments i l’administració de la Generalitat.  
 
 
També ha de formar part de la memòria social, d’acord amb l’apartat 5,   una avaluació de 
l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en funció del gènere, així com respecte als 
col·lectius socials que requereixen atenció específica, tals com immigrants i la gent gra, amb 
l’objectiu que les decisions  de planejament, a partir de la informació sobre la realitat social 



contribueixin al desenvolupament de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com 
afavorir als altres col·lectius mereixedors de protecció. Aquesta avaluació de l’impacte de 
l’ordenació urbanística proposada en funció del gènere i respecte a determinats col·lectius 
socials ha de contenir: 
 
a)  una diagnosi de la situació a partir de l’anàlisi de la informació sobre la població a la qual 
afecta el pla, la identificació dels rols de gènere dels diferents col·lectius afectats, les 
necessitats de benestar i estratègiques de dones i homes i altres col·lectius en l’àmbit.  
 
b)   La valoració de l’impacte social i de gènere del pla, el qual comprèn 
 
1r  la justificació de la coherència de l’ordenació proposada amb les necessitats detectades de 
les dones i els homes i dels altres col·lectius pel que fa en especial als paràmetres 
d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà, tenint en comte les tasques de cura i 
gestió domèstica, així com les que reben aquesta atenció. 
 
2n Mesures o determinacions previstes en el pla que contribueixen al desenvolupament dels 
objectius d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, així com entre els diversos grups 
socials. 
 
3r  Previsió de com incidirà l’ordenació proposada sobre la situació originària de dones i homes 
i dels altres col·lectius.  
 
 
 
 
5.2.   QUANTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE SÒL RESIDENCIAL I 
 HABITATGE. REALLOTJAMENTS 
 
 
 
Quantificació de les necessitats de sòl residencial i habitatge. 
 
La quantificació de les necessitats i les opcions de localització de sòl residencial i habitatge, en 
relació amb el medi en que s’insereixen,  s’ha verificat a l’apartat  2.3.1 del Volum II “Informació 
i Diagnosi Urbanística “ en base al ritme de creixement i dels escenaris  socioeconòmics 
considerats,   i se n’ha derivat la previsió de classificació i qualificació de sòl que es descriu i 
quantifica als capítols 6.2 i 6.3 de la “Memòria de l’Ordenació”.  
 
 
 
Síntesi de les previsions dels  desenvolupaments residencials previstos. 
 
En aquest apartat, es resumeixen les dades  de sostre i habitatges previstos en tots els 
polígons d’actuació i en els plans de millora urbana delimitats, en sòl urbà, així com en els 
plans parcials, en sòl urbanitzable, destinats en tots els casos a usos residencials i mixtos. 
 
En els quadres següents s’hi han computat tots els polígons d’actuació que contenen sòl 
residencial, tant els que tenen per a objecte  actuacions de desenvolupament residencial en 
operacions de reforma i reestructuració urbana, o actuacions de creació de sòl de primera 
transformació, tipificats a l’article 40.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, com aquelles 
altres  d’abast limitat que tenen per a objecte l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais 

lliures públics.  (Veure quadres  a l’apartat  6.3.4 de la Memòria, i les fitxes annexes a les 
Normes) 
 
Les dades dels quadres següents corresponen als polígons i PMU en els quals és admès l’ús 
residencial; el sostre edificable és el sostre residencial pròpiament dit, i el sostre assimilat.  
 
 
 
SOSTRE RESIDENCIAL I HABITATGES  EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT  
(comprès en polígons d’actuació) 
 
 
Nº Districte Extensió Sostre residencial Habitatges  
   m2 m2 Nombre  
1 Centre 21.160 24.146 252  
2 Estació 44.153 12.324 69 
3. Ctra. Barcelona 2.778 3.344 66 
4. Ctra. de Ribes 43.703 14.544 41 
      
Total barris  111.794 54.358 428   
 
 
 
 
 
SOSTRE RESIDENCIAL I HABITATGES  EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT  
(comprès en pla de millora urbana) 
 

 
Nº Situació Extensió Sostre residencial  Habitatges  
   m2 m2 Nombre  
 
PMU 2.01 C/ Indústria       16.793 14.043 140 
PMU 2.02 Pg. Estació Nova  7.676 5.465 55 
PMU 3.01 El Pla 53.623 33.600 420 
 
 
Total PMU  78.092 53.100 615  

     
 
   
 
RESUM SOSTRE RESIDENCIAL I HABITATGES  EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT  
(comprès en PPAA i  PMU) 
 

 
Nº Situació Extensió Sostre residencial  Habitatges  
   m2 m2 Nombre  
 
Total sòl urbà no consolidat       189.886 107.458 1.043  

     
 



 
RESUM SOSTRE RESIDENCIAL I HABITATGES  EN SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 
DELIMITAT.  
 
Nº Situació  Extensió Sostre residiencial Habitatges  
    Ha. m2 Nombre  
 
1 St. Pere i el Sant  6,89 16.528 124  
2 Palou  5,30 6.134 24  
3 La Torre  5,72 19.162  93  
4 Caselles  8,26 17.753 107  
     
Total sòl urbanitzable  26,17 59.577 348  
 
 
 
 
Estimació de les necessitats d’habitatge social d’acord amb les característiques 
socioeconòmiques de la població. 
 
S’entén com a habitatge social aquells habitatges destinats a cobrir les necessitats d’aquelles 
persones amb nivell de renda que sigui insuficient per a garantir l’accés a un habitatge amb les 
condicions establertes per les de protecció pública, i també aquells altres destinats a allotjar 
temporalment persones en  situació de necessitat d’habitatge  per raó de conflictes familiars o 
socials.  
 
Les necessitats actuals, acumulades dels darrers anys,  d’aquest tipus d’habitatge segons 
dades dels serveis d’atenció social de l’ajuntament de Ripoll, són de l’ordre de sis, si bé 
s’estima que en caldrien uns  deu.  
 
 
Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret. 
 
Segons es detalla al Volum IX “Agenda i Avaluació  econòmicofinancera” del Pla la superfície 
de sostre d’edificis destinats actualment a  l’ús bàsicament d’habitatge que és necessari 
enderrocar per tal d’assolir  els objectius del pla és la següent: 
 

1.493 m2 de sostre edificat sobre  sòl  destinat a nous espais lliures.   
2.251 m2 de sostre edificat sobre  sòl  destinat a carrers o places.     

 
 3.500 m2 de sostre dels edificis del Nucli Històric, qualificats com a zona 6.3 “Zona de 
reducció de la volumetria edificatòria”   destinats bàsicament a ús d’habitatge, i subjecte a 
reducció mitjançant plans de millora urbana. 
 1.035 m2 de sostre dels edificis del Nucli històric, compresos dins el polígon d’actuació 
PA (1.16) 
 
En total, el sostre aproximat dels edificis destinats a habitatge que caldrà  enderrocar és de 
8.279  m2  
 
La major part d’aquestes actuacions es situen dins el nucli històric o bé dins el Centre ( Districte 
o Barri 1). 
 

Tenint en compte que molts dels habitatges dels edificis que han de ser objecte de 
transformació  no estan ocupats actualment, i que probablement aquest nombre augmenti en el 
transcurs dels propers anys, s’estima que no més del 40 % d’aquest sostre ha de ser restituït 
en el mateix entorn urbà per a garantir el dret a reallotjament; si bé la totalitat haurà de ser 
compensat, per resultar impossible el repartiment de càrregues i beneficis de les actuacions 
previstes.  
 
Com a mesures per a garantir el dret a reallotjament s’han previst  les següents: 
 

Previsió d’un polígon, el (1.16) Els Valls, per a la promoció d’habitatges de protecció 
pública situat entre els carrers Pirineus i Trinitat, que proporcionarà un sostre total edificable 
residencial de 2.651 m2 destinat fonamentalment al reallotjament de població resident en els  
àmbits de les actuacions d’esponjament i de reducció de la volumetria edificatòria, previstes 
dins el nucli històric. 

 
 La necessitat de reallotjament de la població resident en altres barris o districtes és 
considerablement menor que la del nucli històric; i el reallotjament es pot garantir en 
edificacions sobre part dels terrenys provinents de les cessions obligatòries del 10% de 
l’aprofitament urbanístic, de polígons d’actuació en sòl urbà i dels plans parcials en sòl 
urbanitzable. 
 
 
 
 
 
 
5.3  QUANTIFICACIÓ  DE   RESERVES  MÍNIMES    OBLIGATÒRIES 
 I LES PREVISTES.  HABITATGES DOTACIONALS. 

 
 

 
5.3.1. QUANTIFICACIÓ DE LES RESERVES MÍNIMES OBLIGATÒRIES. 
 
 

Les reserves mínimes obligatòries per a la construcció d’habitatges de protecció pública 
i de les modalitats corresponents, d’acord amb l’article 66.3 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, són les que consten en els quadres d’aquest epígraf desglossats per classe de 
sòl. 
 
Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries per a habitatges protegits, es 
considera sostre residencial de nova implantació el sostre destinat a habitatge, tant de manera 
exclusiva com si s’admet indistintament altres usos, que prevegi el pla d’ordenació urbanística 
municipal per als sectors de sòl urbanitzable i per als polígons d’actuació urbanística en sòl  
urbà no consolidat i els sectors subjectes a plans de millora urbana que tinguin per objecte 
alguna de les finalitats a que es refereix l’article 40.2 del Reglament de la llei 10/2004  
 
 
 
 
 
 
 
 



Reserves mínimes obligatòries de sostre per a habitatges de protecció pública i 
altres modalitats,  en polígons d’actuació i PMU d’ús residencial. Sòl Urbà  
 
 

Els polígons d’actuació i els plans de millora urbana previstos pel POUM, que tenen per 
a objecte alguna de les finalitats establertes a l’art 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme 
són els que es relacionen  als quadres següents, distribuïts per barris o districtes; i s’han 
confeccionat d’acord amb les següents precisions: 
 
- Polígons i sectors per als que es sol·licita a la Comissió d’Urbanisme l’exclusió del còmput en 
el càlcul de reserva de sostre per a la construcció d’habitatges de protecció pública,  per raó de 
la seva baixa densitat i tipologia inadequada, segons allò previst a l’art. 57.3 de la Llei 
d’Urbanisme.  Són els polígons 2.06 i 2.09 que tenen les següents característiques: 
 
Polígon 2.06: Densitat neta menor de 10 habitatges /Ha );  nombre màxim d’habitatges, 3.   
Polígon 2.09: Densitat neta de 14 Habitatges / Ha; nombre màxim d’habitatges, 1. 
 
-  Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries, no s’ha considerat com a sostre 
residencial de nova implantació el sostre corresponent a les construccions amb ús residencial 
existent en els polígons o sectors que  són conformes amb la nova ordenació.  (Art. 66.3 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme) 
Els polígons que contenen alguna d’aquestes situacions són:     
 
Polígon 1.01:  Dels 2.974 m2  de nou ús residencial previst pel POUM   848 m2 corresponen a 
edificacions residencials  existents conformes amb la nova ordenació. El sostre residencial nou 
és doncs de 2.126 m2 
Polígon 2.07: Dels 1.737 m2 de nou sostre residencial previst pel POUM, 1.173 m2 
corresponen a edificacions residencials existents conformes amb la nova ordenació.  El sostre 
residencial nou és doncs de 564 m2. 
 
- Tampoc ha estat comptabilitzat el sostre d’aquells altres polígons, d’abast limitat, que tenen 
per a objecte l’ampliació o la millora de la vialitat o dels espais lliures públics. (exclusió prevista 
a l’art. 40.2. b)  del Reglament.                                                                                                                                    
Polígons:  1.05, 1.07; 1.08; 1.11; 1.15; 1.16 amb disminució del sostre residencial; 1.17; 2.02 
4.01. 
 
No obstant s’han inclòs aquells polígons que tot i estant dins d’aquest grup, experimenten un 
increment de sostre residencial edificable per compensar determinades cessions de terrenys, 
en aquests casos ha estat computat l’ increment de sostre:   
 
Polígon 1.02:  L’objectiu és la cessió de l’ampliació de l’Av. Comte Guifré, si bé preveu un 
augment del sostre residencial edificable  de 575 m2. 
Polígon 1.09:  L’objectiu és la cessió del carrer Traginers i de la zona verda del Sant,  amb un 
increment de sostre de 437 m2.   
Polígon 1.14:  L’objectiu és la cessió de l’espai lliure situat al costat de la Biblioteca municipal, 
amb un increment de 185 m2 de sostre residencial. 
 
- En cap cas les superfícies de sostre tabulades en cada polígon  inclouen les dels habitatges 
dotacionals. 
 
 
 
 
 

 
Quadres de les reserves mínimes obligatòries de sostre per a habitatges protegits  
en Polígons d’actuació, i PMU d’ús residencial,  en Sòl Urbà.  
 
 
DISTRICTE URBÀ  1  
 
PA Situació Extensió Sr Src H/Sr 20%Src 10%Src Shp 
   m2 m2 m2 H/Ha m2 m2 m2 
 
1.01 Can Nicolau 1.763 2.974 2.126  425 213 638
1.02 Comte Guifré 2.166 2.670 575  115 57 172 
1.03 Filpur 4.852 5.522 5.522  1.104 552 1.656
1.04 Can Guetes 4.172 2.530 2.530  506 253 759 
1.09 Ctra. De Ribes 505 769 437  87 44 131 
1.10 Serrallonga 2.257 1.092 1.092  218 109 327
1.14 Farga Palau 774 1.195 185  37 18 55 
  
1 Suma 16.489 16.752 12.467  2.492 1.246 3.738  
 
St: Sostre total edificable; Sr:  Sostre residencial i compatible; Src: Sostre residencial computable als efectes de la 
reserva d’habitatges de protecció pública. H:  Habitatges;  H/Sr: densitat habitatges per Ha. de sostre residencial;  
Shp1: Sostre per a habitatges de protecció pública.  Shp2: Sostre per a habitatges subjectes a altres tipus de 
protecció;   Shp: sostre per a totes les modalitats d’habitatges protegits.   
 
 
 
DISTRICTE URBÀ  2  
 
PA Situació Extensió Sr   Src H/Sr 20%Src 10%Src Shp 
   m2 m2 m2 H/Ha m2 m2 m2 
 
2.01 H. Vilamanyà * 7.283  2.251  2.251  450 225 675 
2.03 RENFE Castelladrall 6.045 2.160 2.160  432 216 648 
2.04 Castelladrall Sud 13.194 4.352 4.352  871 435 1.306 
2.05 La Granja 2.517 248 248  49 25 74 
2.06 Ctra. Vallfogona 10.623 868 868  174 87 261 
2.07 Caganell 3.815 1.737 564  112 56 168 
  
2. Suma 43.477 11.616 10.443  2.088 1.044 3.132 
 
* El sostre corresponent al polígon 2.01 es refereix al sostre pendent d’edificar dins el polígon i al de les edificacions 
construïdes no adaptades al planejament vigent (edificacions en planta baixa a l’interior de l’illa i confrontant amb el c/ 
Honorat Vilamanyà que sumen 228 m2. )  Del nombre total d’habitatges 10 són unifamiliars com a mínim i 3 
plurifamiliars com a màxim.  
 
 
PMU Situació Extensió Sr  Src H/Sr 20%Src 10%Src Shp 
   m2 m2 m2  m2 m2 m2 
 
2.01 C/ Indústria       16.868 14.043 14.043  2.808 1.404 4.212 
2.02 Pg. Estació Nova 7.676 5.465 5.465  1.093 546 1.639 
 
 Suma 24.544  19.508 19.508  3.901 1.950 5.851 
 
 
 



DISTRICTE URBÀ  3  
 
PA Situació Extensió Sr Src H/Sr 20Src 10%Src Shp 
   m2 m2 m2  m2 m2 m2 
 
3.01 El Ràpid 2.778 3.344 660  132 66 198   
      
. Suma 2.778 3.344 660  132 66 198  
 
 
PMU Situació Extensió Sr Src H/Sr 20Src 10%Src Shp 
   m2 m2 m2  m2 m2 m2 
 
3.01 El Pla 53.623 33.600 33.600  6.720 3.360 10.080 
  
      
 Suma 53.623 33.600 33.600  6.720 3.360 10.080 
 
 
 
 
 
Els districtes  4 i 5  en estar destinats en la seva major extensió a usos industrial i activitats 
econòmiques consolidats no hi ha polígons d’actuació o plans de millora urbana que es trobin 
dins els supòsits de l’article 66.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a l’obligació 
de previsió de sostre d’habitatges de protecció pública.  
 
 
 
TOTAL DISTRICTES.   SÒL URBÀ.  Polígons d’actuació i Plans de Millora Urbana 

 
Tots els Districtes Extensió Sr  Src H/Sr 20%Src 10%Src Shp 
   m2 m2 m2  m2 m2 m2 
 
1 PPAA 16.489 18.577 12.467  2.492 1.246 3.738  
2 PPAA 43.477 11.616 10.443  2.088 1.044 3.132     
 PMU 24.544  19.508 19.508  3.901 1.950 5.851 
3 PA 2.778 3.344 660  132 66 198 
 PMU 53.623 33.600 33.600  6.720 3.360 10.080 
 
Total   140.911 86.645 76.678  15.333 7.666 22.999 
          
 
 
 
 
Reserves mínimes obligatòries en sectors de sòl urbanitzable delimitat 
residencial.  
 
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat, que tenen per a objecte alguna de les finalitats 
establertes a l’art 40.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme són els que es relacionen  al 
quadre adjunt, que s’ha confeccionat amb les següent precisions: 
 
- Per al Sector 2 Palou,  es sol·licita a la Comissió d’Urbanisme l’exclusió del còmput en el 
càlcul de reserva de sostre per a la construcció d’habitatges de protecció pública,  per raó de la 

seva baixa densitat i tipologia inadequada, segons allò previst a l’art. 57.3 de la Llei 
d’Urbanisme.    El sector 2 Palol del SUD,   té les següents característiques: 
Densitat: 4.5 Habitatges/Ha. 
Tipologia: edificació aïllada unifamiliar. 
 
- Segons la disposició transitòria Segona  3 del text refós de la Llei d’Urbanisme, s’exceptuen 
de l’obligació de l’aplicació de les  reserves mínimes que estableix l’article 57.3 de la llei aquells 
sectors que tinguin un planejament derivat aprovat inicialment abans de l’entrada en vigor de la 
dita llei 10/2.004  (aquest és el cas del Sector de La Torre) 
 
 
Sector Nom  Extensió Sr Src H/Sr 20%Src 10%Src Shp 
   Ha. m2 m2  m2 m2 m2 
 
1 St. Pere i el Sant 6,89 16.528 16.528  3.305 1.653  4.958 
2 Palou 5,30 6.134 6.134  1.227 613 1.840  
3 La Torre 5,72 19.162 -   - - - 
4 Caselles 8,26 17.753 17.753  3.551 1.775 5.326  
     
Total Sectors 26,17 59.577 40.415  8.083  4.041 12.124 
 
St: Sostre total edificable; Sr:  Sostre residencial i compatible; Src: Sostre residencial computable als efectes de la 
reserva d’habitatges de protecció pública. H:  Habitatges;  H/Sr: densitat habitatges per Ha. de sostre residencial;  
Shp1: Sostre per a habitatges de protecció pública.  Shp2: Sostre per a habitatges subjectes a altres tipus de 
protecció;   Shp: sostre per a totes les modalitats d’habitatges protegits.   
 
 
 
 
5.3.2.  QUANTIFICACIÓ DE LES RESERVES PREVISTES PEL POUM. 
 
 
Sostre per a habitatges protegits previst en Polígons d’actuació, PMU d’ús 
residencial, i altres reserves de terrenys,  en Sòl Urbà.  
  
Les reserves per a habitatges de protecció pública que estableix aquest POUM en compliment 
de les determinacions dels articles 65 de la Llei d’Urbanisme i 66 del Reglament, són les que 
s’estableixen en els quadres  d’aquest punt, amb les següents consideracions: 
 
-  En els casos de reserves d’habitatges en sectors i polígons de tipologia plurifamiliar, el sostre 
màxim previst per habitatge és el que correspon a l’habitatge de 90 m2 de superfície útil, és a 
dir 110 m2 construïts. 
 
-  Les reserves d’habitatges en parcel·les de tipologia unifamiliar s’ha comptabilitat de la 
següent manera: una superfície de sostre útil vinculada a l’habitatge de 90 m2 destinat a 
habitatge pròpiament dit;  25 m2 a garatge i 8 m2 a traster; que són les superfícies màximes 
establertes al Decret 454/2005 per als habitatges amb protecció oficial. En total el sostre màxim 
construït s’ha estimat en 154 m2 
Aquest és el cas dels sectors de SUD: 1  Sant  Pere i el Sant, i 4 Caselles,  i dels polígons 1.10; 
2.01; 2.03;  en els que la tipologia edificatòria més extensa o única és  la d’habitatge unifamiliar. 
 
- En els plànols de la sèrie 1 s’identifiquen tan aquells polígons que són objecte de reserva de 
terrenys  per a habitatges de protecció pública com els altres terrenys (RHP) reservats per a 
aquesta finalitat i que es relacionen en els quadres següents.  En el cas dels polígons 



d’actuació,  la identificació i precisió de la parcel·la o finca en la que es situï  la reserva 
d’habitatges protegits s’efectuarà en el projecte de reparcel·lació sobre les finques de resultat.  
(Art. 53 de les Normes del POUM) 
 
 
 
DISTRICTE URBÀ  1  
 
Reserves per habitatges protegits en Polígons d’Actuació 
 
PA  Situació St Sr H H/Sr Shp1 Hp1 Shp2 Hp2 Shp Hp 
   m2 m2 uts uts/Ha m2 uts m2 uts m2 uts 
 
1.03 Filpur 6.362 5.522 65 117,7 1.104 14 552 6 1.656 20 
1.10 Serrallonga 1.092 1.092 7 64,1 -  308 2 308 2  
1.14 Farga Palau 1.700 1.195 12 100,4 .  55 1 55 1 
1.16 Els Valls 2.651 2.052 26 126,7 766 11 686 9 1.452 20     
1.17 C/ Berenguer 1.022 706 8 113,3 530 6 176 2 706 8  
  
1 Suma 12.827 10.567 118  2.400 31 1.777 20 4.177 51  
 
St: Sostre total edificable; Sr:  Sostre residencial i compatible; Src: Sostre residencial computable als efectes de la 
reserva d’habitatges de protecció pública. H:  Habitatges;  H/Sr: densitat habitatges per Ha. de sostre residencial;  
Shp1: Sostre per a habitatges de protecció pública.  Shp2: Sostre per a habitatges subjectes a altres tipus de 
protecció;   Shp: sostre per a totes les modalitats d’habitatges protegits.   
 
S’estableix un polígon, l’ 1.16, destinat a habitatge de protecció pública. 
La previsió d’habitatges protegits del polígon 1.17 respon a la reserva  urbanística d’habitatges de promoció pública  
efectuada pel Pla Especial del carrer Monestir. 
 
 
 
Reserves per habitatges protegits en altres indrets (RHP) 
 
RHP Situació St Sr H H/Sr Shp1 Hp1 Shp2 Hp2 Shp Hp 
   m2 m2 uts uts/Ha m2 uts m2 uts m2 uts 
 
1 Can Guetes P 2 1.835 1.835 20 109 642 7   642 7 
2 Can Guetes P 3 3.181 3.181 35 110 1.090 12   1.090 12 
3 Can Guetes P4-5 2.405 2.405 30 124,7 1.925 24 400 5 2.325 29    
  
RHP Suma 7.421 7.421 85  3.657 43 400 5 4.057 48     
 
 
 
 
DISTRICTE URBÀ  2  
 
 
PA Situació St Sr H H/Sr Shp1 Hp1 Shp2 Hp2 Shp Hpp 
   m2 m2 uts H/Ha m2 uts m2 uts m2 uts 
 
2.01 H. Vilamanyà* 2.251 2.251 13 57,7 462 3 154 1 616 4 
2.03 Renfe Castelladrall 2.160 2.160 12 55,6 462 3 154 1 616 4 
2.07 Caganell 1.737 1.737 12 69,0 -  110 1 110 1 
  
2 Suma 6.148 6.148 37  924 6 418 3 1.342 9 
 

* El sostre corresponent al polígon 2.01 es refereix al sostre pendent d’edificar dins el polígon i al de les edificacions 
construïdes no adaptades al planejament vigent (edificacions en planta baixa a l’interior de l’illa i confrontant amb el 
c/ Honorat Vilamanyà que sumen 228 m2.)  Del nombre total d’habitatges 10 són unifamiliars com a mínim i 3 
plurifamiliars com a màxim. 
 
 
PMU Situació St Sr H H/Sr Shp1 Hp1 Shp2 Hp2 Shp Hpp 
   m2 m2 uts H/Ha m2 uts m2 uts m2 uts 
 
2.01 C/ Indústria 15.043 14.043 140 99,6 2.808 28 1.404 14 4.212 42 
2.02 Pg. Estació Nova 6.965 5.465 55 100,6 1.093 11 546 5 1.639 16 
  
2 Suma 22.008 19.508 195  3.901 39 1.950 19 5.851 58  
 
 
 
 
DISTRICTE URBÀ  3  
 
 
PMU Situació St Sr H H/Sr Shp1 Hp1 Shp2 Hp2 Shp Hpp 
   m2 m2 uts H/Ha m2 uts m2 uts m2 uts 
 
3.01 El Pla 42.100 33.600 420 125,0 6.967 84 3.483 42 10.450 126 
  
 Suma 42.100 33.600 420 125,0 6.967 84 3.483 42 10.450 126  
 
 
 
TOTS ELS DISTRICTES.  SÒL URBÀ. 
Resum de les superfícies de  sostres  per a habitatges protegits  previstos pel POUM en 
Polígons d’Actuació (PPAA), Plans de millora urbana (PMU), i en altres terrenys reservats 
(RHP).   

 
Districte  Situació St Sr H H/Sr Shp1 Hp1 Shp2 Hp2 Shp Hpp 
   m2 m2 uts H/Ha m2 uts m2 uts m2 uts 
 
1 PPAA 12.827 10.567 118  2.400 31 1.777 20 4.177 51 
1 RHP   7.421 7.421 85  3.657 43 400 5 4.057 48
2 PPAA 6.148 6.148 37  924 6 418 3 1.342 9 
2 PMU 22.008 19.508 195  3.901 39 1.950 19 5.851 58 
3 PMU 42.100 33.600 420  6.967 84 3.483 42 10.450 126 
 
Total  Reserves SU 90.503 77.244 855  17.849 203 8.028 89 25.877 292   
 
 
Els sostre total per  a habitatges de protecció pública previst pel POUM en sòl urbà,   és de 
25.877 m2, que és  superior al sostre obligatori, 22.999 m2. També és superior el sostre previst 
per a cadascuna de les modalitats.  
 
 

 
 
 
 
 



 
Sostre per a habitatges protegits previst en sectors d’ús residencial en Sòl 
Urbanitzable delimitat.  
 
 
EN SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT RESIDENCIAL.  
 
Sector  Situació St Sr H H/Sr Shp1 Hp1 Shp2 Hp2 Shp Hpp 
   m2 m2 uts H/Ha m2 uts m2 uts m2 uts 
 
1 St Pere i el Sant 16.528 16.528 124  3.305 30 1.653 16 4.958 46 
2 Palou  6.134 6.134 24  -  -  -      
3 La Torre 19.162 19.162 93  -  -  -     
4 Caselles 17.753 17.753 107 60,2 3.234 21 2.156 14 5.390 35 
 
Total  Sectors SUD 59.577 59.577 348  6.539 51 3.809 30 10.348 81 
 
St: Sostre total edificable; Sr:  Sostre residencial i compatible; Src: Sostre residencial computable als efectes de la 
reserva d’habitatges de protecció pública. H:  Habitatges;  H/Sr: densitat habitatges per Ha. de sostre residencial;  
Shp1: Sostre per a habitatges de protecció pública.  Shp2: Sostre per a habitatges subjectes a altres tipus de 
protecció;   Shp: sostre per a totes les modalitats d’habitatges protegits.   
 
 
5.3.3.  ACOMPLIMENT PEL POUM DE LES RESERVES OBLIGATÒRIES DE 
SOSTRE PER A HABITATGES PROTEGITS.  
 
 
D’acord amb les dades i consideracions efectuades en les seccions anteriors, les reserves 
totals de sostre per a habitatges de protecció pública previstes pel POUM són superiors a les 
reserves mínimes obligatòries que estableixen les disposicions legals vigents, tant si es 
comptabilitzen com no les superfícies de sostre corresponent als polígons i sector per als que 
es sol·licita l’exclusió de reserva: 
 
 
Reserves obligatòries de sostre. 
 
Classe de sòl   20%Src  10%Src Shp 
     m2  m2 m2 
 
Urbà    15.333 7.666 22.999 
Urbanitzable   8.083  4.041 12.124 
 
Reserves mínimes obligatòries   23.416 11.707 35.123 
      
       
 
Reserves previstes pel POUM 
 
Classe de sòl      Shp1 Hp1 Shp2 Hp2 Shp Hpp 
       m2 uts m2 uts m2 uts 
 
Urbà      17.849 203 8.028 89 25.877 292          
Urbanitzable     6.539 51 3.809 30 10.348 81   
 
Reserves del POUM     24.388 254 11.837 119 36.225 373 

 
 
 
Cal fer l’observació que el nombre d’habitatges  protegits  que figura en els quadres anteriors 
és el que resulta d’aplicar la densitat d’habitatges del polígon o sector que genera l’obligació de 
reservar el sostre corresponent; no obstant, el nombre d’habitatges serà superior, en la mesura 
que aquest POUM admet la transferència de la reserva de sostre d’habitatges de protecció 
pública dels plans de desenvolupament en altres terrenys edificables en els  que el POUM 
preveu  densitats d’habitatges més elevades, si simultàniament a la tramitació del pla es 
qualifiquen com a terrenys reservats a habitatges de protecció pública.  
 
 
 
 
 
5.3.4.  SOSTRE D’HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS PREVISTOS  

 
 
A més de les reserves per a habitatges de protecció oficial, aquest pla d’ordenació 

urbanística delimita  terrenys per al sistema d’habitatges dotacionals.    
El pla identifica aquests equipaments amb el codi 4.8 en els plànols de qualificació del sòl urbà, 
sèrie 2. 
 
Es delimiten tres àmbits:  
 
Àmbit 1. Castelladrall 
Àmbit 2. Carrer Concepció Ducloux 
Àmbit 3. Carretera de Ribes. 
 
 
Habitatges dotacionals de Castelladrall 
 
Els terrenys destinats a equipaments públics de Castelladrall provenen, en part, del 
planejament anteriorment vigent; i en part com a cessió del polígon d’actuació previst en aquest 
pla, el 2.03 Renfe Castelladrall. Per a poder destinar els terrenys a habitatges dotacionals 
caldrà la redacció d’un pla especials segons allò previst a  l’art. 106  de les Normes.  En 
qualsevol cas el paràmetres màxims són: Sostre total edificable és de 1.620 m2 i el nombre 
màxim d’habitatges és de 18. 
 



 
Habitatges dotacionals de Concepció Ducloux 
 
Es tracte dels terrenys i dels habitatges ja construïts, de promoció pública, destinats inicialment 
a allotjament familiar dels membres de la Guàrdia Civil, per als que aquest pla determina la 
continuïtat en la titularitat pública dels habitatges.   
 
 
Habitatges dotacionals de la Carretera de Ribes. 
 
Són els terrenys previstos per a  habitatges dotacionals en el polígon d’actuació 1.09,  que 
tenen una superfície de 454 m2 i permeten un sostre edificable de  768 m2 el nombre màxim 
d’habitatges és de 6.   
 
 
 
 
5.4.  ANÀLISI DE LES LOCALITZACIONS ALTERNATIVES 
 
 

Per raó de l’imperatiu legal de reservar terrenys per a habitatges de protecció pública en 
els nous sectors de sòl urbanitzable i en sòl urbà no consolidat,  la distribució sobre el territori 
dels terrenys destinats a aquests habitatges tendeix a localitzar-se sobre els sòls de nou 
creixement procedents de terrenys rústics, que ocupen una posició perifèrica en relació al nucli 
urbà,  o bé sobre terrenys ja urbans per als que es preveu una remodelació dels usos o de la 
seva estructura urbanística, que en general ocupen una posició més central. 
 
La distribució sobre el territori dels terrenys  que en els propers anys d’aplicació del nou pla es 
reservaran per a habitatges de protecció pública si bé és força homogènia en relació a tots els 
districtes o barris, segons es comprova en els quadres del punt 5.2.1 de reserves mínimes 
obligatòries, no cobreix suficientment  el nucli històric de Ripoll ni la part més propera, en 
tractar-se d’una zona consolidada en la qual les operacions de remodelació o reforma no 
comporten aparició d’usos més lucratius, sinó que comporten la disminució en general del 
sostre edificat  i l’augment dels espais  no edificats. 
 
Per tal d’assolir: per un costat, una distribució més homogènia dels habitatges de protecció 
pública; i per altra, donar satisfacció  a les necessitats de reallotjament derivades de les 
actuacions de sanejament, millora de la qualitat urbana, embelliment, i accessibilitat  del nucli 
històric que comporten l’enderrocament de diverses edificacions, el pla proposa la delimitació 
del polígon d’actuació 1.16 Els Valls, en el qual la quasi totalitat del sostre edificable es destini 
a habitatges de protecció pública.    
 
Amb les previsions que s’estableixen al punt 5.2.1 s’obté una distribució de les  localitzacions 
de terrenys  per a la construcció d’habitatges de protecció pública, que assegura l’assoliment 
dels objectius d’evitar la concentració excessiva d’habitatges d’aquests tipus i d’afavorir la 
cohesió social, impedint la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda.  
 
 

 
5.5.  PREVISIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ. 
 
Mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per a la construcció d’habitatge protegit 
promogut a iniciativa pública. 
 
POLÍGONS D’ACTUACIÓ PER  HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA. 
 
L’adquisició del sòl destinat a habitatges de protecció pública del (1.16) Els Valls, es preveu fer 
a través d’expropiació. El pagament de l’expropiació és previst que es verifiqui bé a través de la 
permuta de terrenys afectats per l’actuació per altres propietat actualment de l’ajuntament, o bé 
amb compensació econòmica, mitjançant els fons  provinents de la seva alienació. 
 
 
SÒL PER A EQUIPAMENT D’HABITATGES DOTACIONALS  
 
Àmbit 1. Castelladrall 
 
Quasi la totalitat dels terrenys d’aquesta zona d’equipaments són ja propietat municipal, i han 
estat objecte de cessió per a equipaments públics en el planejament anterior; només en una 
petita extensió de   210 m2  resten pendents de cessió dins el polígon d’actuació: RENFE 
Castelladrall.  (PA.  2.03) 
 
Àmbit 2. Carrer Concepció Ducloux 
 
Els terrenys així qualificats són actualment de propietat pública. 
 
 
Àmbit 3. Carretera de Ribes. 
 
Els 454 m2 de superfície de terrenys destinats a equipament d’habitatges dotacionals 
procediran de la cessió obligatòria i gratuïta, prevista en el polígon d’actuació: Carretera de 
Ribes  (PA 1.09) 
 
 
Previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció d’habitatges protegits i 
dels sistemes urbanístics d’habitatge dotacional públic. 
 
Les previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció d’habitatges protegits i dels 
sistemes urbanístics d’habitatge dotacional públic, que determina aquest POUM seran objecte 
del Programa d’actuació urbanística municipal o del pla local de l’habitatge; en els quals caldrà 
concertar les polítiques en matèria d’habitatge entre l’ajuntament de Ripoll i l’administració de la 
Generalitat, segons es preveu a l’art. 69.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
No obstant, en defecte del Programa o del Pla Local d’Habitatge, l’inici i acabament de les 
actuacions de construcció d’habitatges protegits i dels del sistema d’habitatge dotacional es 
preveuen dins els  terminis fixats a l’Agenda d’aquest POUM d’acord amb allò establert a l’art. 
76 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
 
 
 



 
5.6. IMPACTE DEL PLANEJAMENT EN DETERMINATS COL·LECTIUS 
 
 
L’ordenació de l’espai urbà que es preveu en el POUM és neutre quant a la seva incidència en 
la situació originària entre homes i dones, i quant a l’ús que se’n pugui fer per raó del gènere.  
L’espai urbà està concebut per a la seva utilització per persones humanes, indistintament  
d’homes o dones; igualment com  els equipaments públics.  
 
En qualsevol cas serà la mateixa societat, les administracions  públiques  o les entitats que 
siguin responsables de la seva utilització, gestió o  funcionament  les que  podran fer una 
utilització discriminatòria – positiva o negativa – o igualitària, dels espais i equipaments que el 
pla de manera genèrica preveu; Doncs en realitat els orígens i els remeis de  les situacions de 
conflictes de gènere  rauen  més en les diferències  de comportament social i cultural en les 
relacions entre les persones,  que no pas de relació de les persones – dones o homes - amb  
l’ordenació urbanística de la ciutat. 
 
Les actuacions previstes de rehabilitació del nucli històric, dotant-lo de majors atractius per a la 
residència, com són les millores en l’assolellament dels habitatges, i en les vistes,  les majors 
dotacions per a espais lliures públics, i la previsió de nous edificis per a aparcaments, incidiran 
favorablement en la millora de les condicions de vida de tota la població però especialment 
sobre el col·lectiu de gent gran i d’immigrant. 
 
Per altra banda, les previsions d’habitatge protegit d’iniciativa pública sobre terrenys situats al 
centre urbà,  ofereixen la possibilitat de dirigir l’oferta d’habitatges a joves, i gent gran, per la 
seva proximitat als equipaments públics i el centre comercial.  
 
La construcció d’ascensors que comuniquin el centre urbà, plaça de l’ajuntament, amb el raval 
de Sant Pere i el Pla de Sant Pere, previstos en el planejament, resulten necessaris per a  
garantir l’accessibilitat als veïns d’aquesta zones tant  per raó del desnivell existent en relació al  
centre urbà com  pel progressiu envelliment de la població que habita en aquestes zones més 
enlairades.   
 
 
5.7. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE. 
 
L’ajuntament  de Ripoll constituirà el patrimoni municipal del sòl i habitatge, que estarà integrat 
per béns diferenciats de la resta de béns municipals. Aquest patrimoni es constituirà amb les  
cessions d’aprofitament que es deriven dels àmbits d’actuació urbanística previstos pel 
planejament, que necessàriament s’hi han d’incorporar, i amb altres aportacions que es 
considerin necessàries per a assolir   les finalitats de l’apartat 4 de l’article 153 de la Llei 
d’Urbanisme.    
  
La constitució, administració i disposició del Patrimoni municipal del sòl i habitatge es regeixen 
per les disposicions del Capítol II, del Títol Cinquè de la Llei d’urbanisme, i les del Capítol I del 
Títol Sisè del Reglament d’aquesta llei. 



  

6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE 
L’ORDENACIÓ 
 
 
 

6.1 DELS SISTEMES QUE CONFIGUREN I DETERMINEN 
L’ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI 
 
 
6.1.1.  L’ESPAI FLUVIAL 

6.1.1.1.  CRITERIS  I OBJECTIUS D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL. 
 

1. Adopció de mesures per a evitar o disminuir els efectes de les avingudes 
  
Mesures preventives:  
Limitació de la implantació d’edificacions i usos de caràcter permanent a les zones 

delimitades com a inundables que estiguin lliures d’edificació o en procés de renovació urbana.  
 
Mesures de millora hidràulica 
Les obres i actuacions per a la millora hidràulica del Ter i del Freser necessàries per 

tal d’evitar o  disminuir l’efecte de les inundacions sobre el medi urbà, com a mínim 
comportaran la substitució dels ponts que frenen el flux de l’aigua en cas d’avingudes i que 
provoquen inundacions per retenció: el pont de la Farga sobre el Freser, i el de Macià 
Bonaplata  sobre el Ter. 

 
Mesures de protecció. 
Les mesures de protecció s’aplicaran en el cas en que calgui protegir determinades 

construccions, instal·lacions, usos o infraestructures urbanes que malgrat haver adoptat les 
mesures preventives i de millora hidràulica puguin resultar afectades per les avingudes del riu. 

 
 
2.- Qualificació paisatgística dels espais fluvials. 
 
Aprofitament de les inversions en obres públiques a conseqüència de l’adopció de les 

mesures de millora hidràulica  i de protecció contra les avingudes a efectuar dins l’espai fluvial: 
(de reconstrucció de ponts, i construcció de nous, d’ordenació dels espais lliures, etc.) i 
aprofitament també de les actuacions de nova urbanització i renovació urbana,  per tal 
d’articular el centre de la vila i els seus eixamples al voltant d’un eix de composició de 
l’estructura  urbana portador d’identitat  a la ciutat. 

  
Aquest objectiu comporta: 
 
Revisió de la situació d’aquells ponts que per tal d’evitar l’efecte de retenció d’aigües 

calgui reconstruir per tal de donar-los major secció de desguàs. La previsió  de la seva nova 
construcció haurà de considerar les possibilitats  de millorar-ne la seva inserció urbanística, 
arquitectònica i paisatgística en el context urbà on es troben. 

 



Aprofitament dels processos de renovació urbana, i d’urbanització de sectors de sòl 
urbanitzable per a proporcionar major obertura de l’espai fluvial, és a dir, major amplitud dels 
terrenys inedificats especialment quan estiguin compresos dins els espais inundables. 

 
Proporcionar als rius la major extensió factible d’espai lliure dels terrenys inundables 

en les seves avingudes tot donant major secció de desguàs i poder integrar en el seu cas els 
elements de defensa contra les inundacions i per altra banda facilitar als ciutadans la utilització 
d’aquests espais com a espais lliures per al lleure o l’esport durant els  llargs períodes que no 
seran ocupats per les aigües, com extensió dels espais destinats a parcs urbans o jardins 
públics. 

 
Consideració, en general, de preveure la continuïtat de l’espai fluvial obert a la vora 

dels dos rius, en forma de parcs i jardins públics, passeigs o avingudes. 
 
Donar continuïtat a les infraestructures viàries que transcorren en el sentit paral·lel al 

riu i que donen suport  a les edificacions i proporcionen una lectura de la ciutat evocadora del 
recorregut del riu.   

 
Millora de la vegetació de ribera en els trams on sigui possible. 
Conservació i manteniment de les plantacions arbòries monumentals dels espais 

lliures i passeigs urbans existents. 
 
Conservació d’aquells elements arquitectònics que siguin compatibles amb l’objectiu 

de protecció contra les inundacions i de millora de l’estructura urbana de l’espai fluvial: ponts,  
edificis, així com d’aquelles obres com recloses i canals que garanteixen  la presència d’una  
major superfície d’aigua, i també dels elements d’urbanització.   

 
Previsió de les noves edificacions i instal·lacions en àmbits de reforma i remodelació 

en consonància amb l’objectiu de creació d’una façana urbana, obertura de la ciutat als riu  i 
dels  rius a la ciutat.. 

 
Disseny arquitectònic dels nous ponts, i en general de les noves obres d’urbanització  

de manera que constitueixin elements enriquidors del paisatge fluvial, identificadors dels 
diferents trams, o referents de la mateixa ciutat.. 

 
 
3.-Obertura de la ciutat a l’espai fluvial: 
 
Previsió de recorreguts i d’espai lliures en forma d’espina de peix en relació a l’espai 

fluvial de manera que es  faciliti l’accés i l’obertura visual de la ciutat cap a l’espai lliure fluvial, 
mitjançant  passeigs, places o zones verdes públiques en posició transversal.  

 
 
4.- Corredors biològics 
 
La presència dels  tres elements, aigua, terra, i vegetació, de manera contínua i en l’ 

amplitud que es proposa en els punts anteriors, ha de permetre el comportament dels espais 
fluvials com a corredors biològics necessàriament antropitzats, que uneixen els espais naturals 
situats aigües amunt i avall de dels cursos fluvials. 

 
 
5.-Sanejament de les aigües del Ter i del Freser, tot preveient un sistema que eviti 

l’abocament a les lleres públiques de les aigües plujanes barrejades amb  les residuals, 
actuació que ha de ser complementada amb  l’adopció de mesures de gestió com és 

l’eliminació dels focus de contaminació microbiològica, la reducció de l’aplicació d’adobs 
agrícoles, o la millora dels  processos d’eliminació i transformació dels residus ramaders.      

 
 
 
6.1.1.2.  DESCRIPCIÓ DE LES PROPOSTES  
 

1. Mesures adoptades per a evitar o disminuir els efectes de les avingudes 
 

Mesures preventives. 
Com a mesures preventives per a evitar o disminuir els efectes de les avingudes, el 

pla preveu, d’acord amb la proposta de delimitació efectuada per l’estudi d’inundabilitat, la 
limitació de la implantació d’edificacions i usos de caràcter permanent a les zones delimitades 
com a inundables, i es classifiquen com a sòl no urbanitzable. 

 
Mesures de millora hidràulica 
Per tal d’evitar o  disminuir l’efecte de les inundacions sobre el medi urbà, es preveu 

que quan es duguin a terme les obres de remodelació de la zona dels equipament previstos a 
la zona de la Farga, es pugui  desplaçar el pont de la Farga o d’Ordina, aigües amunt, a 
l’alçada de la plaça de la biblioteca, de manera que la cota del pont sobre el riu es pugui ser 
uns tres metres més elevada que l’actual, guanyant així secció de desguàs, i evitant la 
inundació per retenció que l’actual pont provoca; la substitució al mateix lloc on es situa 
actualment el pont per un altre situat a cota més elevada no és possible per l’existència 
d’edificacions consolidades catalogades.  No és possible en canvi el desplaçament del pont de 
Macià Bonaplata, per estar situat en un indret plenament consolidat; la seva funció és 
insubstituïble atès que dóna accés al nucli històric des del barri de l’Estació. En qualsevol cas 
les actuacions necessàries per a evitar o disminuir les inundacions per retenció que provoca, 
s’hauran de limitar a les que siguin possibles sobre el mateix pont i/o sobre la llera.  Aquestes 
actuacions consten a la Memòria Ambiental del POUM. 

 
Mesures de protecció. 
Les mesures de protecció s’adoptaran en desenvolupament del pla mitjançant 

projectes d’obres o d’urbanització d’acord amb les especificacions que resulten de l’estudi 
d’inundabilitat, i  de la Memòria Ambiental. 
 
 
2.- Qualificació paisatgística dels espais fluvials. 
 
El Pla preveu l’establiment de passeigs i recorreguts peatonals o ciclables, a tot el llarg de 
Freser per les seves dues ribes, des de la seva entrada al nucli urbà fins a la confluència amb 
el Ter:  
 
Per la riba dreta els recorreguts i passeig són ja actualment existents; el contacte directe amb 
les ribes del riu només és interromput per la presència de les edificacions del Raval de 
Barcelona; però en qualsevol cas la continuïtat es verifica pel mateix carrer del raval. 
 
Per la riba esquerra també són en part existents, o en fase d’execució: des de l’entrada al nucli 
urbà fins l’escola salesiana (Pla Especial 27 de Maig); i el pla preveu la seva continuïtat des 
d’aquest punt fins el pont de l’arquet, entre  la muralla i el riu.   
 
Igualment pel Ter, el Pla preveu l’establiment de passeigs i recorreguts peatonals o ciclables, a 
tot el llarg del riu, per les seves dues ribes, des de la seva entrada al nucli urbà per l’est, fins a 
la sortida pel sud. El contacte directe  dels recorreguts o passeigs amb les ribes del riu només 



és interromput al llarg del curt tram que discorre en contacte amb el nucli històric; encara que la 
continuïtat dels recorreguts és assegurada pels carrers i espais urbans paral·lels: C/ Mossèn 
Cinto i plaça Gran. 

 
3.-Obertura de la ciutat a l’espai fluvial: 
 
El pla preveu nous recorreguts i espai lliures, disposats  en forma d’espina de peix en relació a 
l’espai fluvial, de manera que facilitin l’accés i l’obertura visual de la ciutat cap a l’espai lliure 
fluvial, i que s’afegeixen a d’altres espais ja existents. Adquireixen  les característiques de 
passeigs, places o zones verdes públiques segons la seva posició i possibilitats d’implantació 
en el teixit urbà:   
 
Les noves obertures de la ciutat sobre l’espai lliure fluvial es preveuen en els següents punts: 
Al polígon d’actuació Fipur PA (1.03), entre la carretera de Sant Joan i el Ter.   
Plaça mercat; eixamplament del passeig de la Font Viva fins la muralla. 
Carrer del Prat: obertura del carrer del Prat sobre el Freser 
Al polígon d’actuació El Pla PA (3.01) entre les noves edificacions previstes i el Ter, a través del 
nou Parc Central.  
 
Els nous recorreguts o espais urbans d’accés transversal al riu previstos són:  
Passeig de l’Estació Nova; uneix els espais oberts i els espais lliures de Can Quinze i la 
carretera de Vallfogona amb el Ter a l’altura de l’Estació Nova. PA (2.05) 
Perllongació del carrer Núria: uneixen l’eixample de la carretera de Barcelona amb el Ter, a 
través del Parc Central, PA (3.01) 
Perllongació del Passeig de la Farga fins  l’alçada del carrer D. Estasia. 
Perllongació del carrer de Les Vinyes:  uneix, amb un recorregut rectilini entre els dos caps, el 
nucli històric amb el Freser, per l’oest; i amb el Ter, per l’est.  
 
4.- Corredors biològics 
 
L’espai fluvial comprès entre els sòls urbans i urbanitzables, tant del Freser com del Ter, ha 
estat classificat pel pla com a sòl no urbanitzable. Els diferents trams han estat  objecte de 
catalogació com a béns d’interès natural en el Catàleg de Béns Protegits d’aquests pla. 
Aquestes circumstàncies garanteixen, a nivell de planejament, el comportament d’aquests 
espais fluvials com a corredors biològics necessàriament antropitzats, que uneixen els espais 
naturals situats aigües amunt i avall de dels cursos fluvials. 
  
5.-El sanejament de les aigües del Ter i del Freser. 
 
El pla preveu que el sistema de sanejament eviti l’abocament a les lleres públiques de les 
aigües plujanes barrejades amb  les residuals:  en les zones de nova urbanització, mitjançant la 
construcció d’un sistema separatiu; i també en aquelles zones urbanes, consolidades i no 
consolidades en que el sistema separatiu sigui factible. En qualsevol cas el pla preveu la 
canalització separativa de les aigües plujanes dels torrents  que travessen transversalment el 
sòl urbà i que condueixen la major part de les aigües plujanes que transcorren per dins 
d’aquesta classe de sòl, evitant que aquelles aigües discorrin per la xarxa unitària existent a la 
major part del sòl urbà, i que provoquin el sobreeiximent de les aigües residuals en casos de 
pluges intenses.    
 

 
 
 

 
6.1.2   SISTEMES DE COMUNICACIONS VIÀRIES I FERROVIÀRIES 
 
 
6.1.2.1   CRITERIS D’ORDENACIÓ DE LA VIALITAT TERRITORIAL I URBANA. 
 
Els criteris que han estat aprovats per l’ajuntament en relació a la definició de la vialitat 
territorial i urbana, consten al Volum  IV, de la documentació del pla, i són els següents: 
 

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

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

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

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

5. Plantejament de l’àmbit  d’estudi de l’esquema viari territorial en el conjunt del sistema 
urbà de Ripoll-Campdevànol 
                  

6. Consideració dels trajectes   Barcelona - Ripoll    i  Olot-Puigcerdà (eix pirinenc)  com 
els  principals  que es creuen al sistema urbà de Ripoll. 
 

7. Racionalització de les inversions a mitjà i llarg termini. 
 

8. Optar per a alternatives mediambientalment sostenibles 
 

9. Descartar alternatives urbanísticament poc respectuoses amb els hàbitats 
residencials. 
 

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

Per una banda absorbir la totalitat dels viatges interurbans de pas que travessen el 
sistema urbà, tant els inter-comarcals com els  de més llarg recorregut; per altra banda també 
té per finalitat servir de distribuïdor-col·lector  de trànsit amb origen o destí  a la ciutat de Ripoll i 
Campdevànol. Aquesta segona funció  s’ha d’efectuar complementàriament amb la xarxa 
urbana bàsica.  
 
L’objectiu principal de les vies territorials ha d’ésser evitar que la xarxa viària urbana sigui 
utilitzada pel trànsit de pas a través del sistema urbà, i que aquest interfereixi en els 
desplaçaments quotidians de la població dins el sistema.  
 
 
 
 
 



 
6.1.2.2   XARXA VIÀRIA TERRITORIAL. 
 
 
ALTERNATIVES ESTUDIADES DE L’ESQUEMA DE LA XARXA VIÀRIA  BÀSICA 
TERRITORIAL. 
 
 
1)  ELS ESQUEMES EN ELS DOCUMENTS URBANÍSTICS ANTERIORS. 
 
Els esquemes viaris aprovats o proposats en diferents documents urbanístics anteriors a 
aquesta revisió de pla general són els següents 
 
L’ESQUEMA VIARI DEL PG’84 

 
ESQUEMA EN EL DOCUMENT DE CRITERIS DE L’ANY 2000 PER A LA REVISIÓ DEL 
PG. 

 
ESQUEMA EN EL PLANEJAMENT APROVAT PROVISIONALMENT 

 
A més dels esquemes anteriors, i en funció dels criteris proposats, han estat estudiades altres 
possibilitats, que es descriuen a l’apartat següent, i que han estat analitzades al Volum III 
Informació i  Diagnosi Urbanística, de la document del pla. 
 
 
2)  VENTALL D’OPCIONS PER A L’ESQUEMA DE LA XARXA VIÀRIA 
 
Els esquemes fonamentals possibles de la xarxa bàsica territorial al voltant dels sistema urbà 
de Ripoll-Campdevànol  parteixen  de la previsió de dos nous eixos: un nou eix nord-sud, i un 
altre est-oest. En aplicació del  principi d’estalvi de recursos econòmics i de territori no ha estat  
considerada  inicialment la possibilitat de tres eixos si la problemàtica plantejada pot ésser 
resolta eficaçment en només dos. Les diverses alternatives de l’esquema viari territorial, que 
resulten de la combinació de les diferents posicions possibles de cadascun dels dos eixos 
respecte del sistema urbà s’enumeren a continuació: 
 
Per cada eix es distingeixen dos corredors segons la seva posició geogràfica: 
  
Per a l’eix nord-sud  es presenten, en principi, dos possibles corredors, segons la seva posició 
respecte el sistema urbà: a l’oest, a través de la muntanya del Catllar;  o a l’est, a través de la 
muntanya de St. Bartomeu. Dins d’aquest corredor (EST) dos traçats de carreteres són 
analitzats, en funció del seu tram final abans d’enllaçar amb les diferents posicions de la 
carretera dins del corredor nord.  
 
Per a l’eix est-oest,  es presenten també dos corredors possibles, segons la seva situació 
geogràfica:  
1) pel sud de la muntanya de St. Roc.   
2) pel nord de la muntanya de St. Roc. (Coll de Baubs)  
 
Cadascun d’aquests dos corredors admet diferents posicions de l’eix: 
 
El corredor est-oest pel sud de la muntanya de St. Roc (NORD1) pot admetre dues posicions 
de l’eix, en direcció aigües amunt, a partir de la Font del Sant aproximadament, segons el 
vessant de la vall del Freser per on segueix la traça de la carretera:  

 
A)  pel solell de   la Caseta, la Carola i Mas Torrents, saltant a l’altra riba del Freser, a 

l’alçada de la caserna de Bombers aproximadament, tot continuant per l’oest del nucli de 
Campdevànol amb túnel, fins a enllaçar amb l’N-152 a l’alçada de la Colònia Pernau. 
 

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

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

Maiols i continuant amb un túnel sota la muntanya de Puigcorber (E). 
 
De les possibles combinacions teòriques entre les diferents posicions dels recorreguts  cal 
excloure’n el Corredor Oest + Variant Nord pel nord de St. Roc,  per la penalització 
desproporcionada que en quilòmetres  resultarien  els recorreguts sud-nordest; per tant, els 
esquemes que finalment han estat considerats  són els següents: 
 
 
ESQUEMA 1:  OEST - NORD1 (AE)   
Eix nord-sud pel corredor Oest  + eix est-oest pel corredor Nord1 (sud de St. Roc), i  per 
recorregut A i E. 
 
ESQUEMA 2:  OEST - NORD1 (BE)  
Eix nord-sud pel corredor Oest  + eix est-oest  pel corredor Nord1 (sud de St. Roc), i per 
recorregut B i E. 
 
ESQUEMA 3:  EST(G) - NORD2 (C) 
Eix nord-sud pel corredor Est i pel recorregut (G) + eix est-oest pel corredor Nord2 (coll de 
Baubs), i  pel recorregut C 
 
ESQUEMA 4:  EST (F) – NORD2 (C) 
Eix nord-sud pel corredor Est i pel recorregut (F) + eix  est-oest pel corredor Nord2 (coll de 
Baubs), i pel recorregut C. 
 
ESQUEMA 5:  EST (F) - NORD2 (DE) 
Eix nord-sud pel corredor Est i recorregut (F) + eix est-oest pel corredor Nord2 (coll de Baubs), i 
pel recorregut D i E.  
 
ESQUEMA 6:  EST (F) - NORD1 (AE) 
Eix nord-sud pel corredor Est i recorregut (F) + eix est-oest pel corredor Nord1 (sud de St. Roc), 
i pel recorregut AE.  
 
Cadascuna d’aquestes alternatives ha estat objecte de descripció, representació gràfica, i 
valoració dels avantatges i inconvenients des dels diferents aspectes considerats,  en el Volum 
III Informació i Diagnosi Urbanística, havent arribat a la conclusió que l’alternativa que presenta 
menys punts febles és la de l’Esquema 3.   
 
 
 



 
APROVACIÓ DE L’ESQUEMA DE LA XARXA VIÀRIA TERRITORIAL  
 
En data 30.01.2006 l’Ajuntament de Ripoll va acordar aprovar l’Esquema 3, d’entre les 
solucions generals de planejament, introduint les següents observacions en relació al document 
exposat al públic:  
 

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

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

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

 
 
 
DESCRIPCIÓ  DE L’ESQUEMA ADOPTAT PER A  LA XARXA VIÀRIA TERRITORIAL. 
 
L’esquema viari que es proposa en el POUM, s’ha dissenyat atenent: les conclusions respecte 
dels diferents esquemes alternatius per a la xarxa viària proposats anteriorment;  les dades que 
sobre la mobilitat s’han exposat en els capítols del Document d’informació i Diagnosi 
Urbanística;  els criteris generals i específics que guien la redacció d’aquest pla general; i les 
observacions que han estat aprovades per l’Ajuntament de Ripoll en l’acord d’aprovació 
d’aquells criteris. 
 
L’esquema de la xarxa viària territorial prevista reprodueix en certa manera la forma en Y que 
adquireix l’espai geogràfic on es situa Ripoll, i on també s’ha d’inserir  la nova vialitat;  així 
l’esquema assegura la connectivitat i la continuïtat en la comunicació viària entre i al llarg de les 
tres direccions que defineixen   les valls del Ter i del Freser. 
 
Efectivament, cadascun dels tres trams de carretera que formen les branques de l’esquema, a 
partir del punt d’enllaç, discorre per una de les tres valls (vall baixa del Ter, vall alta del Ter, i la 
vall del Freser) sobre les que s’estén el sistema urbà de Ripoll. Cadascun d’aquests trams de 
carretera s’inicia (venint de l’exterior) quan comencen els sòls urbans o urbanitzables existents 
o previsibles del  sistema urbà: 
 
Des del sud la nova via s’inicia al nus de Can Villaura; des del nord-est, a la zona  de la 
Barricona; des del  nord-oest, al municipi de Campdevànol. 
 
L’enllaç de les tres vies s’efectua al límit est del sistema urbà, a la zona de La Barricona. 
 
 
Eix nord-sud. (C-17) 
 
Després de l’enllaç a la zona de Can  Villaura, que resol les connexions entre la C-17, la C-26, i 
l’accés sud al nucli urbà de Ripoll,  la traça de la carretera pren una trajectòria en direcció 
nordest, travessant el Ter amb un viaducte, i es col·loca  paral·lela a la via del tren, sobre la 
terrassa existent entre la via i el riu, tot recuperant l’orientació N-S. La traça continua aigües 
amunt en aquesta posició, tot guanyant cota, fins al punt on la reduïda amplada de la terrassa 
fluvial ho impedeix; aquí, la carretera  salta la via del tren amb un altre viaducte i, un cop  a 
l’altra costat,  travessa un  contrafort de la muntanya de St. Antoni i seguidament la muntanya 
de St. Bartomeu amb sengles túnels: de 360 m. de llargada el primer i  de 1.380 m. el segon, 
aproximadament.  Entre els dos túnels es planteja la possibilitat d’un semienllaç, amb connexió  
amb la xarxa urbana,  coincidint amb la fondalada del torrent de Caganell. La connexió es 

preveu a través d’una rotonda al final dels carrers Progrés, ronda de Castelladrall, i perllongació 
del carrer Indústria. 
 
El túnel de St. Bartomeu descriu una corba de gran radi per permetre a la carretera adoptar una 
orientació nordest,  i  col·locar-se, després de la sortida per la boca nord a la zona de 
l’Avellaneda, en una posició sensiblement paral·lela  als límits de la plana dels Pintors, i a la 
ronda del Mas d’en Bosch. Aquí es  preveu un nou enllaç a l’alçada de la riera de les 
Carboneres. 
 
D’aquest punt en davant, fins enllaçar amb l’eix Pirinenc el POUM inicialment aprovat reserva 
els terrenys   mantenint el paral·lelisme amb la traça de l’antiga via de tren de Sant Joan,  amb 
previsió d’un  túnel al turó del Guitard, atès la baixa capacitat d’allotjament de la traça de la 
carretera al peu del turó, (ruta del ferro i edificacions)  i a l’acusat impacte paisatgístic que 
comportaria la seva col·locació a mig vessant.  
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha encarregat  
La redacció de l’Estudi Informatiu i el d’Impacte ambiental d’aquesta variant est.  
 
 
Eix est-oest  (eix pirinenc)  
 
L’eix  est-oest s’inicia al començament del sòl urbà, segons s’entra a Ripoll per la C-26 venint 
de Sant Joan de les Abadesses, poc abans de La Barricona. Des d’aquest indret, la carretera 
s’enfila pel vessant dret de la vall fins els plans de sota Sanarús i de la Coma; en aquest primer 
tram és on està previst que es  produeixi l’enllaç amb l’eix nord-sud. La carretera continua 
pujant amb pendent del 4% en direcció oest, al coll de Baubs, salvant amb un túnel artificial el 
turó de l’Anglada, i amb viaductes les fondalades dels torrents que menen les aigües al Ter.   
 
El coll de Baubs és salvat amb un túnel de 440 m. i a partir d’aquí, la carretera entra a la vall 
del Freser descrivint una corba de gran radi per prendre la mateixa l’orientació nord que pren la 
vall aigües amunt; una part d’aquesta corba discorre amb túnel, a la part posterior de la Casa 
Nova del Roure. Un cop la carretera pren la direcció de la vall, la traça es situa sobre les 
terrasses altes del vessant esquerra, salvant amb viaductes les fondalades dels torrents 
transversals, i realitzant la funció de variant de Campdevànol. Entre els dos túnels es preveu el 
nus on s’enllaça  la perllongació de la variant de la carretera de Gombrèn pel sud de 
Campdevànol i que constitueix ensems una via d’unió amb la xarxa viària urbana bàsica del 
sistema urbà Ripoll-Campdevànol. 
 
 
 
6.1.2.3   XARXA  URBANA BÀSICA. 
 
 
CRITERIS APROVATS PER A LA DEFINICIÓ DE LA XARXA VIÀRIA URBANA. 
 
Els citeris que han estat aprovats per l’ajuntament en relació a la definició de la xarxa viària  
urbana, consten al Volum  IV, de la documentació del pla, i són els següents  
 
 

1. La xarxa viària urbana bàsica ha de garantir la continuïtat de la comunicació:  
 

a) a tot el llarg de les valls, (vall alta del Ter, vall baixa del Ter, vall del Freser) i 
b) entre els assentaments urbans existents a les ribes d’un costat i altre dels cursos 

fluvials. 



c) entre els assentaments existents a cadascuna de les tres valls sense que calgui 
travessar l’àmbit del clos històric de la vila. 
   

2. La xarxa viària bàsica urbana ha de respondre a un esquema clarament intel·ligible 
que no solament resolgui els problemes d’accessibilitat sinó que permeti la orientació en els 
desplaçament dins la ciutat i que ensems  constitueixin elements d’ordenació del territori. 
 

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

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

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

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

7. Una de les característiques comuna als elements de la xarxa urbana és la doble 
funció que realitzen: no  solament són vies de comunicació sinó que suporten de forma 
sostinguda activitats diverses, tant de tipus residencial, industrial com terciari.  
 
Les dues utilitats es complementen, però a  partir de certs nivells de trànsit i d’activitat 
apareixen servituds i limitacions severes d’una sobre l’altra. La definició dels  elements que han 
de configurar la xarxa viària urbana es pretén fer resolent aquestes situacions existents i 
procurant evitar que se’n produeixin de noves al llarg del  procés de construcció de la ciutat.      
 
El pla ha de permetre resoldre aquestes situacions de conflicte amb l’habilitació de vies 
alternatives existents o amb la previsió d’altres de nova construcció. 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE L’ESQUEMA ADOPTAT PER  A LA XARXA  
VIÀRIA URBANA. 
 
 
JERARQUITZACIÓ DE LA  DE XARXA VIÀRIA  URBANA. 
 
L’esquema  proposat per a la xarxa viària urbana bàsica està configurat per una jerarquia de 
vies que van desplegant la seva funció fins a garantir l’accés a tots els indrets del sòl urbà. 
 
Per tal de clarificar l’esquema de funcionament viari es distingeixen: 

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

amb la resta del territori. 
 
Són aquelles vies que permeten l’accés a la ciutat des de l’exterior i es corresponen en general 
amb les vies interubanes existents fins a les vies de circumval·lació que uneixen la ciutat amb 
els municipis veïns. També serveixen de suport als creixements urbans. 

 
b) Les vies de circumval·lació del centre, que garanteixen la unió de les tres parts de 

la ciutat  així com la connexió entre les diferents vies d’accés; evitant haver d’utilitzar els carrers 
del centre històric.  
  

Estan constituïdes per aquells els elements de la xarxa que permeten evitar el pas a 
través de la part central de la ciutat, on es concentra la major part dels serveis públics urbans, 
la major activitat comercial i terciària, i una considerable densitat d’edificació  i en faciliten el 
seu accés perifèric tot afavorint-ne la descongestió. 

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

circumval·lació o directament des de les vies accés a la ciutat. 
  

d) Les vies de servei local, o de barri.  
 
e) Vies de caràcter peatonal o de coexistència. 

 
Atès però que les parts de la ciutat tenen funcions i intensitats d’edificació i d’usos diferents 
segons la seva posició urbana, els diferents elements d’aquesta xarxa han de suportar 
sol·licitacions diferenciades des del punt de vista funcional però també des de l’òptica de les 
característiques,  urbanes  o no, de l’entorn  travessat. 
 
Per tant es pretén establir una classificació dels elements de la xarxa no solament des del punt 
de vista de la seva funció dins el conjunt urbà, sinó una altra des de l’òptica de les seves 
característiques geomètriques, constructives i paisatgístiques.    

 
 
ELEMENTS QUE CONFORMEN LA XARXA VIÀRIA URBANA BÀSICA ADOPTADA. 
 
Les vies que conformen la xarxa viària urbana bàsica i defineixen l’esquema viari intern de la 
ciutat són les següents: 
 

Vies d’accés  
 

Les vies d’accés al centre urbà de Ripoll són: 
 

La carretera de Barcelona.   
La carretera de Ribes 
La carretera de Sant Joan. 
La ronda del Mas d’en Bosch. 
La carretera de Vallfogona. 
El carrer Progrés. 

 
Aquestes vies es corresponen amb les ja existents, de manera que no es preveu cap element 
nou. 



 
 

Vies de circumval·lació del nucli històric. 
 

En el POUM inicialment aprovat es proposa la construcció de diferents elements nous 
per tal de poder completar el circuit de circumval·lació al nucli històric i de la part més  central 
de Ripoll: 
 

A) Nou tram de via de circumval·lació pels plans de St. Pere, des de l’Av. Compte Guifré 
fins a la intersecció de la Font del Sant 
B)  Nou tram i pont sobre el Ter, entre la ronda Mas d’en Bosch, i l’Av. Comte Guifré 
C) Nou tram amb pont sobre el Ter, entre el passeig Ragull i el passeig de Sant Joan. 
D) Nou tram de via de circumval·lació entre la variant de l’N-152 i el passeig Ragull que 
inclou un túnel. 

 
Cadascun d’aquests elements realitza una funció de descongestió del trànsit que actualment 
passa per un tram determinat de la xarxa viària del nucli històric: 
 
L’element A permet desplaçar la circulació que actualment passa per la  plaça de l’Ajuntament 
provenint de la  Ctra.  de Sant Joan; i l’element B, permet desviar-hi també la que provenint  del 
barri de l’estació  passa actualment pel carrer Bisbe Morgades.   
 
L’element C constitueix de fet una millora de la unió entre els dos eixamples del sud de la vila, 
que permet la connexió directe entre ells sense haver de passar per la plaça Gran. 
 
La construcció de l’element D, permet que hi sigui desviat  el trànsit que actualment circula per 
la ctra. de Ribes, i el carrer del Prat, sigui des de la intersecció de la Font del Sant, sigui des del 
pont d’Ordina. 

 
Els anteriors elements nous permeten tancar el circuit de circumval·lació del centre històric 
conjuntament amb altres elements viaris existents: 

 
Les vies  que  realitzen la funció de circumval·lació del centre històric són: Av. Comte Guifré; el 
nou element A; la variant de l’N-152 fins el pont sobre la via del tren del pla d’Ordina; el nou 
element D; passeig Ragull; el nou element C; passeig de Sant Joan; ronda Mas d’en Bosch; 
nou element B.                 

 
 

Vies de penetració. 
 

El centre urbà comprès a l’interior de les vies de circumval·lació es preveu que s’hi 
accedeixi per les vies de penetració; aquestes vies permeten l’accés a la part central de la vila, 
per a cadascuna de les tres direccions (Sant Joan, Barcelona, Ribes) sense que sigui possible 
utilitzar-les com a vies de travessament; estan constituïdes de fet per tres parells de vies: 
l’estretor dels carrers fa aconsellable que les vies siguin amb sentit de circulació únic, i cada via 
d’entrada al centre de la vila té una via de sortida. Aquestes vies de penetració estan 
constituïdes pels següents parells: 

 
1 Doctor Raguer - Bisbe Morgades. 
2 Pg. Ragull - Plaça Gran - Pg. De Sant  Joan. 
3 Ctra. de Ribes - Pg. De la Farga Catalana (en el futur c/ de les Vinyes). 

   
L’adopció de l’esquema viari urbà proposat, possibilita la sistematització dels anteriors  carrers 
com a vies de penetració, que permeten peatonalitzar els següents espais: la plaça de 

l’Ajuntament, unificant-la  amb la plaça Cívica;  la plaça Gran; i el carrer del Prat i la Plaça 
Nova. 
 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ESQUEMA ADOPTAT PER A LA XARXA VIÀRIA URBANA BÀSICA. 
 
La solució que es planteja per a pacificar els carrers del centre de la vila, i per a limitar-hi la 
circulació exclusivament a la de vianants i als ciclistes, consisteix a desplaçar la circulació 
d’automòbils que actualment  suporta l’anella de circumval·lació actual  cap a altres vies 
urbanes, existents unes i previstes de nou altres, seguint no obstant, un esquema circulatori 
similar a l’actual. 

 
L’esquema teòric resultant, està format  doncs per una anella  central de nova creació en 
determinats trams, a la que hi conflueixen les vies d’accés en les tres direccions de les  valls 
dels rius; dues des de la vall alta del Ter, (carretera de Sant Joan i Ronda de Mas d’en Bosch); 
dues des de la part baixa de la vall del Ter (Ctra. de Barcelona, i carrer Progrés - ctra. de 
Vallfogona); i una des de la vall del Freser (Ctra. de Ribes) 
 
Aquesta anella delimita un àmbit urbà en el qual el trànsit rodat és restringit a les vies de 
penetració que s’han descrit anteriorment. Aquest esquema permet la sistematització del viari 
comprès dins la part central  en consonància amb les seves funcions:  voreres ressaltades a les 
vies de penetració, però tractament de paviments de les vies a un mateix nivell a la resta de 
l’àmbit, amb limitació de velocitat de circulació a 30 Km/h, per a permetre la coexistència amb 
els vianants i ciclistes, sense perjudici de la possibilitat de diferenciació de les bandes 
reservades a les diferents modalitats  de circulació mitjançant els paviments.    
 
Com a conseqüència de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública del 
POUM,  referides al tram d’aquesta anella que discorre pel barri  de Sant Pere, en les quals s’hi 
manifestava el desacord de molts veïns del barri amb que  aquest tram es convertís en una via 
de trànsit de pas intens si la seva construcció s’efectua abans de la variant nord,  l’ajuntament 
de Ripoll ha cregut convenient no dibuixar el pont de la rectoria, en el document de l’aprovació 
provisional, tot preveient, no obstant l’espai lliure suficient, per a la seva possible construcció, 
entre la ronda Mas d’en Bosch i el carrer Dr. Raguer,  un cop hagués entrat en servei la variant 
nord. 
 
 
6.1.2.4   XARXA FERROVIÀRIA. 
 
L’aprovació del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, (PITC) posiciona Ripoll en un  
escenari nou pel que fa a les comunicacions viàries i ferroviàries.  absolutament diferent al que 
es trobava fa més de vint anys:  
 
Pel que fa a les comunicacions ferroviàries,  la previsió del PITC de duplicació de la via de tren 
des de Barcelona fins a Ripoll, i les millores de traçat fins a Puigcerdà, obren la porta a una 
resolució més efectiva de la integració de la infraestructura viària amb  l’estructura urbana.  
 
Atenent als criteris aprovats, el pla preveu la reserva dels terrenys necessaris per a la millora 
de la traça de la línia de ferrocarril de Barcelona Puigcerdà. La millora, en el cas de la traça 
més propera al nucli urbà, consisteix  a construir una variant ferroviària que tindria el seu origen 
a la zona del Roig, i acabaria al final de la plana de Garona.  
 



La variant, després de travessar el Ter i la C-17, poc després del seu inici, a l’alçada del (PA 
2.08)  El Roig,  continua  pel costat dret de les valls del Ter i del Freser;  travessa amb viaducte 
la riera i la carretera de Les Llosses i discorre amb túnel sota la muntanya del Catllar, fins a la 
plana d’Ordina. Un cop  arribada la línia  sobre aquesta plana, es situa  al seu límit sud, on la 
planimetria i l’amplitud permet la implantació de l’estació.  
  
Tenint el compte la manca de programació temporal de les actuacions previstes al PITC, que 
es podrien situar a l’etapa final del termini de vigència d’aquest POUM.  no es preveuen altres 
actuacions que puguin venir derivades de la construcció de la variant i de l’estació nova.    

 
 

6.1.3.  SISTEMA GENERAL D’ESPAIS LLIURES. 
 
 
 
6.1.3.1.  CRITERIS APROVATS PER A LA DEFINICIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS 
LLIURES 
 
 
Els criteris que han estat aprovats per l’ajuntament en relació a la definició del sistema d’espais 
lliures  consten al Volum  IV, de la documentació del pla, fan referència: a la seva classificació 
segons la seva funció i condicions d’utilització; i a la seves condicions d’ordenació d’ordenació i 
estructuració dins el conjunt urbà;  són els següents: 
 
 
CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DELS ESPAIS LLIURES  SEGONS LA SEVA  FUNCIÓ  I 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ. 
 
Segons la seva funció urbana, i les condicions d’utilització, el pla estableix la següent 
classificació dels espais lliures:  

 
 
1.  Parcs Urbans 
 
Aquesta categoria comprèn aquells espais lliures de gran superfície que donen servei 

a tota la ciutat 
 
  
2. Parcs i jardins locals 
 
Els espais lliures qualificats com a parcs i jardins locals donen servei a un àmbit urbà 

més limitat que els parcs urbans, i tenen com a característica el  fet de tenir una dimensió 
menor però en contacte més pròxim a la residència, i en general és previst que siguin  equipats 
per a la seva utilització més intensa, per a jocs i esbarjo. Aquesta categoria comprèn també els 
terrenys destinats a jardins, places, passeigs o salons urbans.  

 
 
3. Espais de protecció i servituds. 
 
El pla inclou sota aquesta denominació aquell conjunt d’espais que no són aptes per a 

ser edificats i que tampoc són idonis  per a ser freqüentats per la població,  sinó que tenen com 
a  finalitats: 

a) garantir la seguretat de les persones i de les coses, respecte  determinants 
elements dels sistemes urbans com els cursos  hídrics, la xarxes de comunicacions, les 
infraestructures tècniques urbanes, i altres, generadores de servituds.  

b) la protecció de determinats accidents topogràfics del relleu i sovint de la vegetació, 
que en molts casos són determinants en la configuració del paisatge urbà.  

 
Aquests espais estan constituïts en la major part dels casos per terrenys amb cobertura vegetal 
i arbòria que proporcionen des del punt de vista visual una ampliació d’altres espais lliures, i en 
altres casos, com en els de protecció dels cursos hídrics, permeten també la seva utilització 
com a parc urbà quan no estan ocupats per les aigües. 

 



Ateses les característiques d’aquests tipus  d’espais lliures, que impossibiliten o restringeixen la 
seva utilització per la població, la seva superfície no haurà de ser computada en el càlcul dels 
estàndards per a zones verdes i espais lliures públics.  

 
 
4.  Àrees d’esport i lleure. 
 
Són els espais lliures d’edificació destinats a la pràctica de l’esport i el lleure. Sota 

aquest  nom s’inclouen aquells terrenys qualificats com espais lliures d’edificació, en els que 
s’hi contempla la implantació d’instal·lacions i usos esportius així com els complementaris per al 
desenvolupament d’aquests, que no s’hagin de desenvolupar en recintes tancats, de manera 
que el sostre, volum i ocupació de les edificacions necessàries siguin insignificants en relació a 
l’extensió de l’àrea així qualificada. 

 
 
 

CRITERIS D’ORDENACIÓ I ESTRUCTURA  DELS ESPAIS LLIURES. 
 
 1. Articulació dins de cada part de ciutat dels diferents tipus d’espais lliures ja previstos 
i de nova creació: parcs urbans, espais de protecció i servituds i àrees d’esport i lleure per tal 
de constituir espais oberts més amplis i significatius a nivell urbà, tot proporcionant  possibilitats  
d’utilització conjunta diversa, i procurant de crear una estructura verda contínua entre ells o a 
través dels espais naturals del sòl no urbanitzable.  

 
2. Integració dels cursos del Ter i del Freser, com elements qualificadors dels espais 

lliures i del paisatge urbà, tant pel que fa dins el sòl urbà com en la resta de sòls.  
 
3. Previsió de l’estructura d’espais verds com a definidora de les parts construïdes de 

la ciutat i per tant de la forma urbana, entesos bé com a límit de la ciutat, bé com a 
penetracions dels espais verds a l’interior, bé com a interrupcions del continu urbà. De manera 
que des del punt de vista paisatgístic s’entengui aquesta estructura com una perllongació dels 
espais oberts exteriors cap a l’interior de la ciutat, i que per l’altra banda proporcioni als seus 
usuaris la sensació  de tenir l’espai natural més accessible. 

 
4. Previsió de nous espai lliures per a parcs públics  en correspondència amb els nous 

creixements de sòl urbanitzable que es proposen 
 
5. Per ser elements de l’estructura general del territori, i per ser elements no 

urbanitzats o amb un mínim grau d’urbanització la classificació del sòl que ocupen pot ser 
indistintament urbà, urbanitzable o no urbanitzable.  

  
6. La concepció del verd urbà com una estructura contínua ha de facilitar que 

determinats elements d’aquesta estructura, especialment els d’interrupció del continu urbà,  
puguin funcionar, a més, en certa mesura com a corredors biològics.   

  
7. Vinculació dels parcs i jardins locals,  i dels passeigs, com a recorreguts d’accés als 

parcs urbans, o com a continuïtat dels parcs dins la ciutat. 
 

 
6.1.3.2. DESCRIPCIÓ DE LES PROPOSTES  PER AL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
 
 
 En funció dels criteris descrits al punt anterior es plantegen les següents propostes per a 
la definició dels diferents elements del sistema d’espais lliures, atenent la seva posició i funció 
urbana : 

 
 
Els passeigs i  espais lliures fluvials.  
 
El pla manté  i continua  les previsions del PG’84 pel que fa a la creació d’una estructura 

lineal de passeigs i  espais lliures públics  al llarg de les ribes del Ter i del Freser. (Veure 6.1.1. 
d’aquesta Memòria)   
 
Per la seva forma i situació, aquest espais s’entenen que són especialment aptes per a la 
passejada,  la caminada urbana, i per a proporcionar un contacte visual amb l’aigua, la 
vegetació i la fauna dels cursos fluvials que constitueixen sempre un punt d’interès per als 
ciutadans, i per tant són espais que tenen més el caràcter de passeigs, que no pas de parc.  

 
Aquest espais constitueixen també el límit de la part construïda dels barris i per tant, per un 
costat es troben limitats per les edificacions que proporcionen la façana urbana del barri on es 
situen. La presència dels passeigs o espais lliures contribueix a l’embelliment de la imatge dels 
diferents barris i de la ciutat. 

 
 
El Parc Central del junyent. 
 
El pla preveu  la integració  del parc botànic de la devesa del Pla, el passeig del Ferro, 

el riu i les seves ribes, així com les ampliacions d’aquests espais previstos tant per la riba 
esquerra PA (2.03) Renfe-Castelladrall, com per la riba dreta,  PA (3.01) El Pla, en un gran 
parc, que per  la seva posició urbana privilegiada, equidistant  entre els tres barris més poblats 
de la ciutat, es pugui convertir en el gran parc central  de la Ripoll. i com un dels principals 
elements  identificatius i representatiu  a nivell urbà. 
 
La seva dimensió ha de permetre salvar la limitació de la dimensió transversal que actualment 
presenten en general tan els passeigs com la major part dels espais lliures lineals fluvials, i que 
impedeixen el desenvolupament d’activitats cíviques que requereixen  una major cabuda i 
amplitud. 
 
El seu emplaçament a la confluència dels dos rius i també dels recorreguts a través dels 
passeigs i espais lliures fluvials, li confereix una bona accessibilitat per als vianants i una 
posició urbana excepcional.    
 
Aquest parc es situa a prop del centre d’interès del junyent del dos rius, i també de la gorga del 
Pla i del canal. El canal proporciona una forma de  presència de l’aigua, altre que la del riu, 
amb la qual l’ordenació del parc  juga com a nou atractiu.  
 
La dimensió i la forma són factors determinants per a proporcionar una sensació de trobar-se 
envoltat de natura, dins la ciutat,  factors que en aquest indret és possible obtenir 
complementant l’espai públic ja existent amb els sòls privats no edificats.  
 



L’ampliació del parc  permet  que pel sud s’estengui fins a les àrees d’equipaments  docents, 
esportius i socials existents, (piscina, pavelló, centre cívic, camps de futbol, ..) dels que en 
podria ésser una extensió a l’aire lliure. 
 
Aquesta proposta va acompanyada de la remodelació de l’estructura urbana compresa entre 
aquesta carretera i el parc, El Pla, PA (3.01)  i del nou pont sobre el Ter, que comportaran una 
millora radical de l’accessibilitat del futur nou parc tant des  del barri de l’estació com des del de 
la Ctra. de Barcelona.    

 
 
Els espais verds  estructuradors interns de les àrees urbanes consolidades i no 
consolidades.  

 
L’estructuració interna de  les àrees de sòl urbà no consolidat o urbanitzable es pretén 

realitzar a través d’una xarxa urbana dels espais lliures, que facilita, quan és  possible,  la 
percepció d’aquests com a prolongacions transversals dels passeigs i espais lliures fluvials 
previstos i existents al llarg de les ribes dels rius. Com en el (PA 2.05) on es preveu l’obertura 
d’un passeig des de l’Estació Nova fins la carretera de Vallfogona.  
 
En les àrees consolidades  en les que es preveu l’esponjament la seva posició respon, quan no 
és  viable el criteri anterior, a la creació d’espais urbanística i arquitectònicament coherents, o a 
ressaltar edificacions o construcció protegides d’interès cultural; com és el cas amb els espais 
lliures previstos adossats a la part exterior de la muralla: carrer Pirineus, Font Viva, c/ del Nord.  
   
 
 Altres espais lliures definidors de la forma exterior de les àrees urbanes existents 
o previstes. 

 
a) Espais lliures per a la  protecció del relleu i la vegetació. 
 
Es consideren com elements a incloure dins d’aquests espais: 
 
El marge que salva el desnivell entre les dues  terrasses fluvials la superior i la inferior, 

de la riba esquerra del Freser, des de la Casa Nova fins el raval de Sant Pere, que és resseguit 
pel la sèquia Molinar i en determinats segments per  l’antic camí de Campdevànol. 

 
El marge cobert per roureda que separa les  planes altes de Caselles i  de Cal Sant 

Pare, de la plana de Sant Quintí; des de la  Rodona fins a la  vall de la riera de Les Llosses.  
 
El marge no edificat que s’estén  entre la plana del  barri de l’estació i la carretera de 

Vallfogona. 
 
 
b) Espais lliures per a la protecció del relleu i els cursos hídrics menors. 
 
Els marges i els cursos d’aigua dels torrents que són tributaris del Freser per la riba 

esquerra  
 
Els marges i els cursos dels torrents de la  riba esquerra del Ter, que travessen els 

polígons industrials dels Pintors. 
 
 
 
 

c) Àrees d’esport i lleure. 
 

  Sota aquest epígraf en la revisió del Pla General es reserven,  aquells  terrenys 
qualificats com  a espais lliures en els quals,  sense alterar la naturalesa d’aquests espais,  hi 
sigui compatible la pràctica d’aquelles activitats esportives que no s’hagin de desenvolupar en 
recintes tancats, de manera que el sostre, volum i ocupació de les edificacions destinades a 
serveis que hi han d’estar vinculades, siguin poc significatius en relació a l’extensió de l’àrea 
que així es qualifiqui.  
 
Aquesta àrea ha estat  concebuda amb una dimensió suficient per a integrar no solament el 
lleure actiu o l’esport, amb sinó també per al lleure passiu o contemplatiu, i per a incloure  àrees 
arbrades per al picnic i repòs. 
 
En el capítol del Volum IV, Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament, que es 
dedica Equipaments,  es descriuen els avantatges i inconvenients que presentaven els 
diferents emplaçaments possibles per a ser destinats a aquest tipus d’espais lliures.  
  
Entre les diferents opcions plantejades, l’Ajuntament  va aprovar el manteniment de la previsió 
de situar l’àrea d’esports i lleure al mateix lloc on es preveia en el planejament general 
anteriorment vigent, és a dir a la plana d’Ordina.  
 
 
 Definició d’una xarxa territorial dels espais  verds  
 
 El conjunt d’espais públics i privats lliures d’edificació que garanteixen la  fragmentació  
o limitació dels sòls edificables, conformen una xarxa, que és la que es representa en el plànol 
annex dels espais lliures.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPAIS LLIURES.  EXTENSIÓ (BARRIS 1 I 2) 
                  
   NOMS Tipus Extensió SUP I SUNP SNU 
      m2   
                  
         
1 1  Ctra De Ribes 1 3 3 729,59   
1 2  Ctra De Ribes 2 3 3 129,60   
1 3  C dels Filadors 3 2 1231,84   
1 4  Raval de St. Pere 3 2 3061,49   
1 5  Serrallonga 3 2 324,90   
1 6  27 de Maig A 3 3 104,21   
1 7  Fresser 1 3 2 2801,32   
1 8  Fresser 2 3 2 662,75   
1 9  27 de Maig B 3 2 893,45   
1 10  Pl de la Cellereria 3 2 358,13   
1 11  Pl Europa 1 3 2 1113,00   
1 12  Pl Europa 2 3 3 139,98   
1 13  Pl Europa 3 3 2 275,41   
1 14  Pl Europa 4 3 2 742,10   
1 15  Guarderia de st Pere 1 3 2 873,16   
1 16  Pl Catalunya 3 2 800,49   
1 17  Pl Contat de Cerdanya 3 2 257,67   
1 18  Pl contat d'Osona 3 2 274,08   
1 19  Guarderia de st Pere 2 3 2 166,18   
1 20  Comte Guifre 1 3 3 832,82   
1 21  Comte Guifre 2 3 3 1269,20   
1 22  Comte Guifre 3 3 3 300,69   
1 23  Comte Guifre 4 3 3 915,28   
1 24  Lluis Companys 1 3 3 158,78   
1 25  Lluis Companys 2 3 2 4251,95   
1 26  Lluis Companys 3 3 3 726,72   
1 27  Casal d'avis 1 3 2 934,97   
1 28  Can Guetes 3 2 1040,26   
1 29  Casal d'avis 2 3 3 757,09   
1 30  Filpur 1 3 3 360,09   
1 31  Filpur 2 3 3 205,87   
1 32  Filpur 3 3 3 283,26   
1 33  Monestir 1 3 3 152,43   
1 34  Monestir 2 3 3 213,67   
1 35  Pl Gonzal cutrina  3 2 730,82   
1 36  Biblioteca 3 2 519,96   
1 37  Fresser 3 3 2 872,87   
1 38  Grup St Maria 1 3 2 1275,91   
1 39  Grup St Maria 2 3 2 873,06   
1 40  Mossos 3 2 1307,90   
1 41  Cal Gavineter 3 2 313,94   
1 42  Pont del raval 1 3 3 435,64   
1 43  Raval de Barcelona 3 3 281,82   
1 44  Pont del raval 1 3 3 767,67   
1 45  Font Viva 3 3 219,21   
2 1  Guetes Vilamanyà 1 3 3 439,21   
2 2  Guetes Vilamanyà 2 3 3 578,45   
2 3  Guetes Vilamanyà 3 3 2 1418,16   
2 4  Guetes Vilamanyà 4 3 3 575,67   
2 5  Guetes Vilamanyà 5 3 3 176,71   
2 6  Honorat Vilamanyà  3 2 1419,72   
2 7  Roc d'olzinelles 1 3 3 241,35   
2 8  Roc d'olzinelles 2 3 3 176,75   
2 9  Roc d'olzinelles 3 3 3 224,88   
2 10  Roc d'olzinelles 4 3 3 41,73   
2 11  St Miquel de la Roqueta 3 2 1058,01   
2 12  C. de la Palmerola 1 3 3 506,05   
2 13  C. de la Palmerola 2 3 3 70,39   
2 14  C. Indústria 3 3 140,30   
2 15  C. Ter 3 3 124,47   
2 16  Av. De Camprodon 1 3 3 122,76   
2 17  Av. De Camprodon 2 3 3 269,22   
2 18  Balandrau 3 2 899,21   
2 19  Costabona 1 3 2 2740,78   
2 20  Costabona 2 3 3 446,47   
2 21  Cotolla 1 3 2 256,54   
2 22  Cotolla 2 3 3 3575,37   
2 23  Can Quinzé 3 2 1549,07   
2 24  Cotolla 3 3 2 426,66   
2 25  Cotolla 4 3 2 384,61   
2 26  Honorat Vilamanyà  3  538,43   
2 27  Cal Roig 3 2 3795,56   
2 28  Font Santa 1 3 2 1167,25   
2 29  Font Santa 2 3 3 1170,13   
2 30  Font Santa 3 3 3 757,47   
2 31  Font Santa 4 3 3 572,55   
2 32  Font Santa 5 3 3 417,31   
2 33  Font Santa 6 3 3 232,51   
2 34  Font Santa 7 3 3 590,52   
         

 

ESPAIS LLIURES.  EXTENSIÓ (BARRIS 2,3 I 4) 
                  
   NOMS Tipus Extensió SUP I SUNP SNU 
      m2   
                  
         
2 35  Font Santa 8 3 3 223,35   
2 36  Font Santa 9 3 3 1490,91   
2 37  Ctra Olot 3 3 384,11   
2 38  La Granja 3 2 2295,63   
2 39  Vista Alegre 1 3 2 1809,68   
2 40  Vista Alegre 2 3 3 575,81   
2 41  Vista Alegre 3 3 3 1303,93   
2 42  Vista Alegre 4 3 3 919,63   
2 43  Vista Alegre 5 3 3 48,68   
2 44  Ampliació Castalladrall 3 3 8239,34   
2 45  Rotonda Castalladrall 1 3 3 615,75   
2 46  Rotonda Castalladrall 2 3 3 1307,77   
2 47  Castalladrall 1 3 3 915,04   
2 48  Castalladrall 2 3 3 650,35   
2 49  Rambla Castalladrall 1 3 2 340,02   
2 50  Rambla Castalladrall 2 3 2 521,37   
2 51  Castalladrall 3 3 2 6684,99   
2 52  Castalladrall 4 3 2 617,07   
2 53  Castalladrall 5 3 3 690,09   
2 54  Castalladrall 6 3 3 331,22   
2 55  Renfe 1 3 3 730,22   
2 56  Renfe 2 3 3 2092,90   
2 57  Bus 3 2 1711,99   
2 58  Renfe 3 3 3 560,82   
2 59  Renfe 4 3 3 657,52   
2 60  Rotunda Ter 3 3 176,71   
2 61  Ambulatori 3 2 1348,78   
2 62  Can Guardia 3 2 1611,93   
3 1  Paseig Ragull 1 3 2 3681,08   
3 2  Caprabo 3 3 466,48   
3 3  Paseig Ragull 2 3 3 226,98   
3 4  Sindicat 3 3 268,36   
3 5  El pla 1 3 2 4840,15   
3 6  Devesa del pla 3 1 33064,11   
3 7  El pla 2 3 2 540,56   
3 8  Sta Magdalena 1 3 2 627,81   
3 9  Sta Magdalena 2 3 2 1655,52   
3 10  Av. Ripollès 1 3 3 5347,16   
3 11  Desviació de la torre 3 3 5258,19   
3 12  Ctra Barcelona 1 3 2 724,69   
3 13  Ctra Barcelona 2 3 3 80,11   
3 14  Av. Ripollès 2 3 3 1571,90   
3 15  Ciutat jardí 3 3 8621,06   
3 16  El ràpid 2 3 3 254,60   
3 17  Rotunda de l'institut 3 3 357,09   
3 18  Institut 1 3 3 163,91   
3 19  Institut 2 3 3 332,19   
3 20  Cal Deu 1 3 3 2155,64   
3 21  Institut 3 3 2 2458,21   
3 22  Institut 4 3 2 1085,40   
3 23  Agafallops 1 3 2 3650,50   
3 24  Agafallops 2 3 2 902,50   
3 25  Cal Deu 2 3 3 216,53   
3 26  Cal Deu 3 3 3 490,87   
3 27  Cal Deu 4 3 3 822,42   
3 28  Caselles 1 3 2 323,83   
3 29  Passeig president Macià 3 2 1362,18   
3 30  Pl. Boixadós i Mestre 1 3 3 568,72   
3 31  Bac de mel 3 2 756,32   
3 32  Pl. Boixadós i Mestre 2 3 3 127,47   
3 33  Pl. Boixadós i Mestre 3 3 2 278,18   
3 34  C. del taga 3 3 262,67   
3 35  C. St. Amand 3 3 1269,37   
3 36  Font d'engordans 3 1 18900,98   
3 37  Engordans 3 3 1391,13   
3 38  Cal Deu 4 3 3 1280,09   
3 39  Creu Roja 3 3 1582,03   
3 40  Camp de sorra 3 2 215,62   
3 41  Devesa del pla 1 3 1 2226,34   
4 1  Canal de can Noguera 3 3 18441,97   
4 2  Casanova de Baix 1 3 3 796,82   
4 3  Casanova de Baix 2 3 3 1572,81   
4 4  Casanova de Baix 3 3 3 203,45   
4 5  Casanova de Baix 4 3 3 139,90   
4 6  Ctra. Campdevànol 1 3 3 2478,09   
4 7  Ctra. Campdevànol 2 3 3 2474,62   
4 8  Rotonda Maiols 3 3 1072,92   
4 9  Maiols 1 3 3 1051,04   
4 10  Casanova de Baix 5 3 3 2708,15   
4 11  Tanatori 3 3 1979,83   
4 12 Mas Torrent 1 3 3 2229,11  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONES VERDES.   EXTENSIÓ I SITUACIÓ 

ESPAIS LLIURES.  EXTENSIÓ (BARRIS 4 I 5) 
                  
   NOMS Tipus Extensió SUP I SUNP SNU 
      m2   
                  
         
4 13  Mas Torrent 2 3 3 2102,74   
4 14  Maiols 2 3 3 1444,79   
4 15  Can Nogurea 1 3 2 1144,44   
4 16  Soler & Palau 1 3 3 286,84   
4 17  Can Nogurea 2 3 3 2933,98   
4 18  Soler & Palau 2 3 3 225,85   
4 19  Soler & Palau 3 3 3 110,76   
4 20  Soler & Palau 4 3 3 76,29   
4 21  Can lleida 1 3 3 2226,44   
4 22  Soler & Palau 5 3 3 2816,01   
4 23  Rocafiguera 1 3 2 9637,48   
4 24  Rocafiguera 2 3 3 4325,92   
4 25  Can lleida 2 3 3 810,93   
5 1  Matrix 1 3 3 4695,80   
5 2  Barricona 1 3 3 1380,91   
5 3  Barricona 2 3 3 2250,98   
5 4  Barricona 3 3 3 2205,75   
5 5  Matrix 2 3 3 2037,51   
5 6  Matrix 3 3 3 2186,39   
5 7  Matrix 4 3 3 511,88   
5 8  Matrix 5 3 3 380,13   
5 9  Mas d'en bosch 1 3 3 5499,44   
5 10  Escorxador 1 3 3 2622,12   
5 11  Escorxador 2 3 3 1144,99   
5 12  Escorxador 3 3 3 4894,69   
5 13  Mas d'en Bosch 2 3 3 9382,60   
5 14  Mas d'en Bosch 3 3 3 2080,79   
5 15  Mas d'en Bosch 4 3 3 9203,37   
5 16  Mas d'en Bosch 5 3 3 6117,53   
5 17  Mas d'en Bosch 6 3 3 383,63   
5 18  Mas d'en Bosch 7 3 3 123,85   
5 19  Mas d'en Bosch 8 3 3 123,85   
5 20  Mas d'en Bosch 9 3 3 6295,68   
5 21  Deixalleria 1 3 3 9384,24   
5 22  Circuit de cotxes 3 4 7076,58   
5 23  Deixalleria 2 3 3 105,79   
5 24  Deixalleria 3 3 3 142,68   
5 25  Deixalleria 4 3 3 2343,82   
5 26  Pont dels pintors 3 3 929,27   
5 27  l'hípica 1 3 3 1001,33   
5 28  l'hípica 2 3 3 117,66   
5 29  l'hípica 3 3 3 772,53   
5 30  l'hípica 4 3 3 1001,88   
5 31  Pintors 1 3 3 490,87   
5 32  Pintors 2 3 1 6559,92   
5 33  Pintors 3 3 3 1562,75   
5 34  Pintors 4 3 1 6379,07   
5 35  Fundació Soler 1 3 3 487,52   
5 36  Fundació Soler 2 3 3 436,25   
5 37  Fundació Soler 3 3 3 700,89   
5 38  Fundació Soler 4 3 3 907,92   
5 39  Fundació Soler 5 3 3 72,02   
5 40  Fundació Soler 6 3 1 13490,53   
5 41  Ctra. St. Joan 1 3 3 1182,92   
5 42  Ctra. St. Joan 2 3 3 188,51   
5 43  Can Casals 1 3 3 1481,08   
5 44  Can Casals 2 3 3 204,94   
5 45  Can Casals 3 3 3 204,84   
5 46  Can Casals 4 3 3 3773,02   
5 47  Can Casals 5 3 3 423,38   
5 48  Can Vallbé 1 3 3 581,55   
5 49  Can Vallbé 2 3 3 328,49   
5 50  Can Vallbé 3 3 3 104,25   
5 51  Can Vallbé 4 3 3 245,11   
5 52  Can Vallbé 5 3 3 577,73   
5 53  Can Vallbé 6 3 3 540,49   
4 54  Can Vallbé 7 3 2 488,98   
5 55  Pavello 3 3 2017,51   
5 56  Pont dels pintors 1 3 3 148,21   
         
                  
   SUMA TOTAL   404577,66   
                  
         

 



6.1.4.  EQUIPAMENTS I DOTACIONS PÚBLIQUES   
 
 
 
6.1.4.1. CRITERIS PER A LA RESERVA DE SÒL  DESTINAT A EQUIPAMENTS.  
 
 
Els criteris per a la previsió dels equipaments i dotacions públiques són els que consten al 
Volum IV de la documentació del pla, i que foren aprovats en data 30.01.2006 l’Ajuntament de 
Ripoll, tot  introduint, pel que fa als equipament públics, les següents observacions en relació al 
document exposat al públic:  

 
a) Mantenir la reserva d’equipaments esportius del Pla d’Ordina, en lloc de la plana de 

Rama. 
 
b) Destinar els terrenys previstos com a ampliació del Cementiri a espais lliures de 

protecció, i a aparcaments públics, al servei d’aquell equipament. 
 

c) Establir la qualificació urbanística adient del sòl situat al voltant del Teatre Comtal per tal 
de fer possible futures ampliacions d’aquest equipament públic.  

 
 
 
6.1.4.2.  TIPIFICACIÓ DELS  EQUIPAMENT I DOTACIONS PÚBLIQUES.  
 
 
El pla distingeix els terrenys destinats als diferents equipaments i dotacions públiques que 
preveu segons els tipus següents: 
  

1. Equipament escolar  (4.1) :  
 
 Són els terrenys reservats per a guarderies, centres escolars, pre-escolars, instituts 

d’ensenyament secundari, ensenyaments especials, centres universitaris, i altres. 
Comprèn també les instal·lacions esportives i socials associades a aquests centres. 

 
2. Equipament esportiu. (4.2): 
 
 Són els terrenys destinats a les instal·lacions esportives cobertes o descobertes per a 

la pràctica dels  esports o de la cultura física. 
 
3. Equipament sanitari I assistencial. (4.3):  
 
 Són els terrenys destinats a l’assistència sanitària, ambulatòria o hospitalària.  Centres 

de salut,   residències socials, i similars. 
 
4. Equipaments culturals, socials, religiosos i administratius. (4.4): 
 
 Són els terrenys destinats a  biblioteques, museus, centres culturals i cívics, esglésies, 

així com a les seus i oficines de les administracions públiques. 
 
  



 
5. Protecció i seguretat públiques. (4.5) 
 
 Són els terrenys  reservats per a les edificacions i instal·lacions per als cossos de 

protecció pública i forces de seguretat, com les  casernes de bombers, protecció civil, 
policia, i altres. 

 
 
6. Cementiris. (4.6) 
 
 
7. Serveis públics.  (4.7) 
 

Són els terrenys destinats a les instal·lacions, o construccions necessàries per a 
prestar  els serveis de les administracions públiques que no estan compresos en els 
punts anteriors ni tampoc com a Infraestructures dels  serveis urbanístics i ambientals. 

 

8.  Habitatges dotacionals.  (4.8) 

 Són els terrenys de titularitat pública, destinats a la construcció d’habitatges de 
promoció  i protecció pública; i que no poden ser alienats 

 
La relació i superfícies dels diferents equipaments i dotacions públics són les que consten en el 
plànol i relació annexos. 
 
 
 
6.1.4.3.  PREVISIONS DE SÒL PER A EQUIPAMENT I DOTACIONS PÚBLIQUES.  
 
 
1. EQUIPAMENTS DOCENTS 
 
D’acord amb els estudis realitzats i els criteris aprovats, les  superfícies de terrenys destinades 
actualment  a  equipaments docents, tant els de titularitat pública com privada i les reserves 
encara no executades previstes en el planejament vigents,  s’estimen doncs suficients per a  
mig termini. 
 

2. EQUIPAMENTS  ESPORTIUS  
 
 Entre les instal·lacions per  la pràctica de l’esport i el lleure es distingeixen aquelles que 
poden estar a l’aire lliure,  sense necessitat, per tant, d’estar protegides dins un recinte tancat, i 
aquelles altres, en que per requeriments del propi esport o activitat, o per protecció de les 
inclemències atmosfèriques, cal que estiguin  tancades en un pavelló o edificació.  Malgrat que 
els dos tipus d’instal·lacions constitueixen en realitat equipaments per a l’esport, els del primer 
tipus, a efectes de la seva regulació urbanística en aquest POUM, s’inclouen dins les Àrees 
d’Esport i Lleure, i es regulen dins el sistema d’Espais Lliures per raó de la preponderància 
absoluta de l’espai obert, no edificat, o verd,  combinat amb els camps o pistes d’esport; mentre 
que les instal·lacions esportives del segon tipus  es regulen específicament  dins el concepte 
d’Equipament Esportiu, en aquest epígraf.  
 
Previsió d’emplaçament per a noves instal·lacions per a equipaments esportius.  
 

Fruit de la necessitat de crear una estructura de tecnificació esportiva territorial que 
faciliti la pràctica de l’esport entre els joves sense haver d’allunyar-se del seu entorn familiar i 
social, i  la vegada afavorir la potenciació d’aquelles disciplines lligades a una zona geogràfica 
determinada, durant el darrer any, l’Ajuntament de Ripoll i la Secretaria General de l’ Esport de 
la Generalitat de Catalunya,  varen iniciar contactes per tal de valorar la possibilitat de 
formalitzar un Centre de Tecnificació Esportiva a Ripoll aprofitant, també, la implicació de la 
Fundació Eduard Soler. Aquesta fundació té previst, en  el seu pla d’actuació, la inversió per a 
la construcció d’un equipament esportiu de caràcter multidisciplinar i una residència, com a 
complement de l’activitat acadèmica que imparteix des de 1996. Aquest equipament esportiu 
estaria destinat a les activitats esportives de l’Ajuntament de Ripoll.  
 
Amb la patrocini de les institucions esmentades fou redactat un projecte de viabilitat 
d’implantació d’un centre de tecnificació esportiva, amb la detecció dels  atots  i de les febleses 
de la proposta. Segons els paràmetres utilitzats en el projecte la ubicació idònia per  a la 
implantació dels nous equipaments esportius és a l’entorn de la seu de Fundació Eduard Soler, 
que és on està prevista la construcció de la residència i el parc de natura de la fundació.   
 
El pla preveu, en  conseqüència a les anteriors consideracions, la previsió d’una zona per a 
equipaments esportius a la zona situada  al sud de la Ronda del Mas d’en Bosc suficient per a 
permetre l’emplaçament de les instal·lacions esportives necessàries per a un futur centre de  
tecnificació esportiva.  
 
Altres instal·lacions esportives.  
 

Per altra banda, tret de les instal·lacions que es troben en les situacions esmentades al 
primer paràgraf,  el pla  manté les restants instal·lacions esportives existents. 
 

3. EQUIPAMENTS  SANITARI I ASSISTENCIAL. 
 
Centres sanitaris i  geriàtriques. 
 

No es preveuen noves reserves de terrenys per a centres sanitaris, en considerar 
suficients les instal·lacions existents dins el municipi, i que els serveis hospitalaris estan 
localitzats a Campdevànol.  
 
Tampoc es preveu la implantació de nous centres geriàtrics assistits. No obstant en el marc de 
la política d’habitatge, caldrà preveure allotjaments destinats a la gent gran, els quals són 
admesos en la major part de les zones en que es divideix el sòl urbà i el sòl urbanitzable de 
caràcter residencial. 
 
El pla qualifica com a equipament sanitari els terrenys ocupats pel tanatori ala zona de Mas 
Torrents. 
 
 
4. EQUIPAMENTS  CULTURALS, SOCIALS,   RELIGIOSOS I ADMINISTRATIUS. 
 
 
EQUIPAMENTS CULTURALS 
 

No es preveu una alteració substancial de les previsions existents quant aquests tipus 
d’equipament.  Es proposa, no obstant, fer les previsions de terrenys o edificacions necessàries 
per acabar d’enfortir els dos pols on es concentren els equipaments culturals a nivell municipal 
dins el nucli històric de la Vila: 



 
El pol del Monestir - Sant Pere - Can Budallés,  de caràcter monumental,  turístic,  

museístic, i administratiu.   
Per tal de donar cabuda a les dependències necessàries per al desenvolupament de les 
activitats i serveis  d’aquest pol que és necessari ampliar, es qualifica com a equipament 
cultural  o administratiu les finques que confronten amb la plaça de l’Abat Arnulf pel seu costat 
oest. 
 

El pol de les biblioteques vella i nova, i la Farga. 
Aquest pol es preveu per a la ubicació d’equipaments culturals necessaris per a la pròpia 
població de Ripoll, i al seu servei:  biblioteca, sales d’exposicions, sales d’actes per a reunions 
o trobades de petit format; escoles de música, dansa, arts plàstiques, etc.  Atès l’existència dels 
locals i instal·lacions de l’antiga farga, aquest pol compta també amb un nucli d’interès 
d’arqueologia industrial vinculat al projecte museístic. 
 
El pla preveu la reordenació del conjunt d’equipaments d’aquest pol, al voltant d’un nou espai 
públic, o plaça, formada per l’ampliació del carrer de les Vinyes, amb la incorporació dels 
terrenys lliures situats al sud, i compresos dins el polígon d’actuació (PA. 1.14) La Farga Palau; 
i amb l’obertura d’aquest plaça  al Freser.  
 
 
ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS SOCIALS,  RELIGIOSOS I ADMINISTRATIUS. 
 
 Atenent als criteris i solucions de planejament aprovats per l’ajuntament, es preveu la 
destinació a equipament cultural el terrenys ocupats per Teatre Comtal, i les finques que 
permeten la seva ampliació i accés des de la carretera de Ribes de Freser: 
 
Per poder continuar desenvolupant en el futur les funcions d’equipament públic destinat a les 
diferents manifestacions i espectacles de les arts escèniques i audiovisuals és imprescindible 
resoldre problemes d’accés, de seguretat, tecnològics i d’aforament: cal preveure accessos  pel 
carrer  carretera de Ribes,   que és l’únic carrer a proximitat que permet l’estacionament dels 
camions de transport del material escenogràfic, accedir a l’escenari; facilitar l’entrada i sortida 
dels  usuaris des  d’aquest carrer; dotar a l’equipament de pública concurrència de les sortides 
d’emergència obligatòries; i proporcionar una nova façana al teatre, que es correspondria amb 
la que aquest POUM cataloga pel costat  de la carretera de Ribes.    
 
Es proposa el manteniment en general de les reserves de terrenys establertes en el 
planejament vigent pel que fa a la resta d’equipaments culturals,  socials, i religiosos, tret 
d’aquelles reserves  en les que l’equipament  resti limitat a una  part de la superfície de sostre 
de l’edificació existent, i  representi dificultats tant d’ampliació com de funcionament de 
l’equipament; o bé presenti dificultats d’accés. Aquestes reserves són substituïdes pels nous 
equipament previstos pel POUM. 
 
Pel que fa a la resta dels equipaments administratius el pla preveu el manteniment de les 
previsions establertes pel planejament vigent tret del de l’administració de justícia, per raó del 
canvi d’ubicació dels jutjats..  
 
 
 
5. PROTECCIÓ I SEGURETAT PÚBLIQUES. 
 
Els terrenys així qualificat corresponen als destinats als cossos per a la seguretat de les 
persones i protecció civil: casernes dels Mossos d’Esquadra, Bombers, etc.,  
  

 
 
6. CEMENTIRI 
 

Atenent els criteris aprovats per l’ajuntament, la previsió d’ampliació del recinte del 
cementiri existent, efectuada a través de la modificació del Pla General el 1.990, es destina a 
espais lliures i aparcaments, en constatar  que l’espai encara disponible en el recinte actual,  és 
suficient per a satisfer les necessitats actuals i futures, amb la previsió de reconversió de 
construccions no utilitzades, i la disminució de les necessitats a causa de l’increment de les 
incineracions. 
 
 
7.  ALTRES SERVEIS PÚBLICS DE L’ADMINISTRACIÓ. 
 
El pla reconeix com a tal els  terrenys destinats a la instal·lació de serveis, usos o activitats  de 
l’administració pública altres que els de les seus  de les pròpies administracions on l’ús principal 
és el  d’oficines: Locals de magatzem per a la brigada municipal, inspecció tècnica de vehicles, 
gossera, etc.  
   
 
 
8.  HABITATGES DOTACIONALS 
 
La situació i característiques d’aquest tipus d’equipament es descriuen a l’apartat 5.2. de la 
Memòria Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPAMENTS COMUNITARIS.  EXTENSIÓ 
                        
Reg. Catastra    NOMS Tipus Extensió Ocupació SUP I SUNP SNU 
UTM ILLA      m2 m2   

                        
            
    1 1 ITV 4.7 1395,33   

27 25 6  1 2 Mossos 4.5 1294,06   
28 28 2  1 3 Residencia geriatrica 4.3 4274,62   
29 27 5  1 4 Guarderia St. Pere 4.1.a 5748,17 648,16  
29 27 5  1 5 Fundació Map 4.4.b 1212,13 464,07  
29 27 6  1 6 Ctra. De Ribes 4.8 454,33 193,56  

ZONA VERDA  1 7 Eq. 27 de maig 4.4 100   
29 25 6  1 8 Salesians 4.1.b 6660,48 1621,2  
29 25 6  1 9 Biblioteca 4.4 1206,55 1206,55  
29 25 6  1 10 Farga Catalana 4.4 830,3   
29 25 5  1 11 Fortí de la Estrella 4.4.a 76,31   
29 25 5  1 12 Teatre Contal 4.4 1181,03   
29 27 8  1 13 Pl. Arnulf 4.4.a 942,24   
29 27 8  1 14 Escola Nta. Sra. Carme 4.1.b 1868,47 1333,95  
30 26 4  1 15 Can Budalles 4.4.a 668,14 639.9  
30 26 5  1 16 Museu 4.4.b 1191,57 1191,57  
31 27 7  1 17 Ajuntament 4.4.a 907,91 907,91  
31 27 7  1 18 Monestir 4.4.b 2662,22 2662,22  
30 28 2  1 19 Escola Tomàs Raguer 4.1.a 8071 645,3  
32 30 5  1 20 Cementiri 4.6 14173,02 2329,27  
35 30 1  1 21 Magatzem municipal 4.7 1100,13 880,38  
33 29 6  1 22 Casal d'avis 4.4.a 578,83   
32 26 3  1 23 Rectoria Casal 4.4.b 185,13 185,13  
32 26 3  1 24 Rectoria Casal 4.4.b 2029,38   
32 24 2  1 25 La Lira 4.4.a 750,46 187,98  
26 26 1  1 26 Grup Sta Maria    1850,77 

PLA ORDINA  1 27 Pla d'Ordina    32804.65 
29 25 6  1 28 Biblioteca vella 4.4.a 162,26 162,26  
35 28 6  2 1 Can Guetes 4.4 1149,21 235,22  
32 24 5  2 2 Eudald Graells 4.4.a 1009,76 1009,76  
33 25 4  2 3 Capella Antic Hospital 4.4.a 584,50 584,50  
34 24 2  2 4 St. Miquel de la Roqueta 4.4.a 49,21 49,21  
33 22 4  2 5 Ambulatori 4.3 3050,13 637,25  
34 22 4  2 6 Consell Comarcal 4.4.a 651,14 651,14  
35 20 1  2 7 Estació 4.4.a 995,67   

Vista alegre  2 8 Vista Alegre 2 4.1/4.3.b 2262,68   
38 18 8  2 9 Font Santa 4.2.a 1954,86   
37 17 6  2 10 Castalladrall 4.2/4.8 2046,00   
33 20 9  3 1 Sindicat 4.4.a 276,46 215,86  
32 20 1  3 2 Escola Joan Maragall 4.1.a 5143,84 1485,65  
33 17 2  3 3 Ctra. Barcelona 4.4.a 165,64   
34 17 3  3 4 Parroquia de St. Josep 4.4.b 539,83   
34 16 6  3 5 Guardia Civil 4.8 2268,24   

CENTRE  CIVIC  3 6 Centre Cívic 4.4.a 1121,03   
34 16 6  3 7 Camp de fútbol 4.2.a 27634,78   
35 15 8  3 8 Institut 4.1.a 11126,06   
36 13 4  3 9 Ampliació Institut 4.1.a 3863,02   
13 42 1  4 1 Bombers 4.5 3207,04   

    4 2 Tanatori 4.3 1604,59   
    4 3 Mas Torrent 4.4 731,49   

13 40 3  4 4 Can Noguera 4.2 1444,34   
41 33 5  5 1 Fundació Soler 4.1/2/4.b 8653,41   

    5 2 Ampliacio Fundacio soler 1 4.2.a 14488,81   
    5 3 Ampliacio Fundacio soler 2 4.2.a 11642,13   

42 38 2  5 4 l'Hípica - Pintors centre 4.2 4273,27   
BARRICONA  5 5 Eq. Barricona 4.7 2592,79   

41 33 5  5 6 Sobre Fundacio Soler 4.1/4.3.b 7246,46   
44 37 2  5 7 Ripollès Desenvolupament 4.1/4.b 3124,98   

           
                       

SUMA TOTAL   183853,28 20128,00 0,00 34655,42
                       
            

  
 
 

4.  EQUIPAMENTS COMUNITARIS. SITUACIÓ I EXTENSIÓ  



6.1.5.  XARXES I CENTRES TÈCNICS DELS SERVEIS URBANÍSTICS I 
AMBIENTALS.  
 
 
 
S’inclouen dins del concepte d’infraestructures tècniques urbanes aquelles instal·lacions fixes 
dels serveis urbanístics, altres que les xarxes, que requereixen una ocupació de sòl específica, 
tot diferenciant-los dels equipaments públics. És a dir: l’estació de potabilització o depuració 
d’aigües, els centres de telecomunicacions, la deixalleria, etc. s’inclouen com a centres 
d’instal·lacions tècniques. 
 

 
6.1.5.1.   XARXA D’AIGUA POTABLE. 
 
 
6.1.5.1.1.  SITUACIÓ EXISTENT 
 
Servei supramuncipal 
 
Aquest servei és un servei mancomunat pels municipis de Campdevànol i Ripoll pel que fa a 
captació, potabilitzadora, portada d’aigua i distribució. SOMARSA  és l’empresa concessionària 
actualment  que gestiona el sistema d’abastament d’aigua en alta als dos municipis. Aquests 
dos municipis s’alimenten de l’aigua que es tracta a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable 
(ETAP)  “Ripoll-Campdevànol”. 
 
 
Captacions 
 
Les aigües que es tracten a l’ETAP provenen per una banda la captació Corones, ubicat al Riu 
Freser dins del terme municipal de Campdevànol, i per altra banda de l’aigua que es treu del 
Canal Guarro – Casas, també del Riu Freser 
 
  
Potabilitzadora. 
 
La planta potabilitzadora, situada a Campdevànol  té una capacitat de tractament màxima entre 
els 280 i 300 m3/hora 
 
 
Dipòsits 
 
Un cop l’aigua és tracta a l’ETAP aquesta s’emmagatzema en dos dipòsits de 300m3 de 
capacitat cadascun, un d’aquests subministra directament i per gravetat a la xarxa de 
Campdevànol i l’altre dipòsit subministra també per gravetat al dipòsit Sant Pere de 2000m3 de 
capacitat, el qual és la reserva principal de l’abastament de Ripoll. 
 
En la canonada que enllaça l’ETAP amb el dipòsit Sant Pere, existeix una derivació cap al 
dipòsit Casa Nova de Baix de 270m3 de capacitat pel Polígon Industrial Rocafiguera i una altra 
derivació cap el Grup de Pressió que dóna servei al barri Sant Pere. 
 
Des del dipòsit Sant Pere s’abasteix el municipi de Ripoll i els Polígons Industrials Mas d’En 
Bosch i Pintors. Val a dir que, en cas d’urgència es pot alimentar els Polígons Industrials Mas 
d’En Bosch i Pintors des del Pou Mas d’En Bosch, actualment fora de servei. 



 
Així mateix, des d’aquest mateix dipòsit Sant Pere s’abasteix a diferents barris i urbanitzacions; 
través de l’estació de bombeig Costabona s’eleva l’aigua cap al dipòsit de Vista Alegre de 
225m3 de capacitat que alimenta els barris Costabona i Vistalegre, a més a través de l’estació 
de bombeig Engordans s’eleva aigua cap al dipòsit Engordans de 160m3 de capacitat i per 
gravetat distribueix aigua a la urbanització Engordans, i per últim a través de l’estació 
d’elevació Ciutat Jardí s’impulsa aigua cap a la urbanització Ciutat Jardí. (Veure esquema 
d’abastament) 
 
A part de l’abastament general del municipi de Ripoll, existeix el Barri del Bruc o Zona d’ El 
Remei, la qual té un sistema d’abastament de xarxa en alta independent al sistema municipal. 
Aquesta zona s’abasteix de l’aigua que s’extreu de la Resclosa Vilardell, la qual va a parar a un 
punt de recollida i s’impulsa cap al barri. 
 
La cota on es troben els dipòsit assegura la pressió a la major part del sòl urbà i urbanitzable 
previst pel planejament vigent, si bé les considerables diferències de cota entre els barris fa 
que en uns  sigui necessari actualment un grup de pressió donada la baixa pressió als punts de 
consum, mentre que en d’altres cal vàlvules reductores.  
 
En el primer cas es troba el barri de Sant Pere, on donada la poca diferència de cota entre el 
dipòsit i els habitatges, no és suficient la pressió per gravetat. En el segon cas s’hi  troben 
determinades parts baixes de la zona de Cal Deu. 
 
Per tal d’evitar aquesta situació de pressió insuficient, als habitatges del barri de Sant Pere i als 
de  les zones de nova urbanització situades a les parts més altes, (Sant Pere i el Sant, Palou ..) 
el POUM  preveu la construcció d’un nou dipòsit regulador de pressió a la muntanya de Sant 
Roc, Palou i La Torre.   
 
 
Origen dels recursos. 
 
L’origen dels recursos per abastir al municipi de Ripoll es troben, principalment al riu Freser, del 
qual es té la captació Corones i l’aigua del Canal Guarro Casas; i a més es disposa de la 
Resclosa Vilardell pel Barri del Bruc i del Pou Mas d’en Bosch com a reserva d’abastament per 
els Polígons Industrials Mas d’En Bosch i Pintors 
 
 
Títol  concessional. 
 
Per abastir a Ripoll i Campdevànol, l’empresa SOMARSA té una concessió jurídico-
administrativa del Canal Guarro Casas de l’any 2001, expedient S123/0119800726, amb un 
cabal d’extracció de 700.000m3/any, s’adjunta resolució. 
 
Aquesta concessió es troba en procés d’ampliació i modificació per tal d’incloure com a 
captació d’aigua el Brollador Corones i el Pou Mas d’en Bosch i ampliar el cabal concedit, ja 
que el cabal d’aigua que subministra SOMARSA a Ripoll i Campdevànol és molt superior al 
cabal concedit. 
 
Segons les dades de l’any 2006, el volum d’aigua tractat a l’ETAP “Ripoll-Campdevànol”, va ser 
de 1.761.820m3/any, entre els dos municipis, dels quals 1.321.365 m3/any  es van subministrar 
a Ripoll i 440.455 m3/any a Campdevànol. 
 

Tenint en compte la situació actual de les concessions a nom de SOMARSA i per tal de 
regularitzar el cabal subministrat i aconseguir una concessió conjunta de les captacions 
existents, s’ha procedit a la revisió de la concessió existent. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Ripoll té una concessió jurídico – administrativa de la Resclosa 
Vilardell, número expedient D-0058664 de l’any 1972, per un cabal de 98.185m3/any, que 
serveix exclusivament per l’abastament de la zona del Remei. 
 
 

ESQUEMA DE L' ABASTAMENT D'AIGUA  DE RIPOLL

REF: 17/03/04 2
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  160 m³

2.000 m

R I P O L L

BROLLADOR DE CORBEROLA

RESCLOSA VILARDELL

POU CORONES

GRUP PRESSIÓ
BARRI SANT PERE

DIPÒSIT SANT PERE

PLANTA POTABILITZADORA
600m²

R I U    F R E S E R

DIPÒSIT ENGORDANS

POLÍGON INDUSTRIAL
ELS PINTORS

BROLLADOR CORONES

CAPTACIÓ CANAL
GUARRO CASAS

Bomba INDAR
model:256-1
Q.l/min. 3900
H.m. 25
RPM 2900
50Hz
Nº 205099
Motor: 18-3/045
32CV
51A
380/660V

2 Bombes CAPRARI
model: HVX 13-7,5
Q. 24-5,5
H.m. 117/49
Motor: MT112MB
Nº 51-00813
5,5CV
11,8A
380/415V triangle
(Juliol 2002)

CAMPDEVÀNOL

DIPÒSIT CASA
NOVA DE BAIX

  270 m³

POU MAS D’EN BOSCH
(Riu Ter)

POLÍGON INDUSTRIAL
MAS D’EN BOSCH

DIPÒSIT DE VISTA ALEGRE
  225 m³

BARRIS COSTABONA I
VISTA ALEGRE

E.E. COSTABONA

E.E. ENGORDANS

ENGORDANS

EL REMEI

CIUTAT JARDÍ

E.E CIUTAT JARDÍ

2 BOMBES ETAP
1 INDAR 256-1 s/nº 32CV 380/660V

1 INDAR 243-2 KM-25-II 32CV 380/660V

784

775

500 Fibrociment

250 Fibrociment

POLÍGON INDUSTRIAL
ROCAFIGUERA

BARRI SANT PERE

 
 
 
 

6.1.5.1.2.  CONSUMS  ACTUAL I PREVIST 
 
Consum  Actual  
 
El  cabal d’aigua tractat a l’ETAP Ripoll-Campdevànol durant l’any 2007 va ser de 
1.761.820m3/any, 1.321.365 m3/any es van subministrar a Ripoll i 440.455 m3/any a 
Campdevànol. 
 
 
Consum  Previst  
 
En base a les previsions de nou creixement del  POUM, les estimacions  futures de consum 
d’aigua potable són les següents:  
 



 
 Zona urbanitzable Residencial 

o Sant Pere i El Sant   86 habitatges 
o Palou     24 habitatges 
o La Torre    93 habitatges 
o Caselles    107 habitatges 

 
En aquestes zones de creixement residencial suposa un augment de 310 habitatges i un 
consum de 84.862 m3/any, si tenim en compte 3 habitants per habitatges i un rati de consum 
de 0,25m3/habitant/dia que suggereix l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
 

 Zona urbanitzable Activitat Econòmica – Industrial 
o Pla de Sant Quintí   9,55 ha 
o Rocafiguera    2,08 ha 

 
El consum d’aigua que preveu l’Agència Catalana de l’Aigua per sòl industrial i/o activitats 
econòmiques sense especificar és de 4.000m3/ha/any, per tal el consum per aquesta nova 
zona urbanitzable serà de 46.520 m3/any 
 
 
 

 Zona Urbà Residencial 
o Districte Urbà 1    252 habitatges 
o Districte Urbà 2    124 habitatges 
o Districte Urbà 3    420 habitatges 
o Districte Urbà 4    41 habitatges 
o Districte Urbà 5    Extensió 9,719ha 
 

 
En aquestes zones de creixement residencial suposa un augment de 837 habitatges i un 
consum de 229.128 m3/any, si tenim en compte 3 habitants per habitatges i un rati de consum 
de 0,25m3/habitant/dia que suggereix l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Al Districte Urbà 5 se li considera un consum industrial no especificat de 4000 m3/ha/any, que 
equival a una previsió de consum de 38.876 m3/any 
 
Per tant al desenvolupament Urbà Residencial se li associa una previsió de consum de 268.004 
m3/any 
 
 

 Zona Carrer Indústria    140 habitatges 
 
En aquestes zona de creixement residencial suposa un augment de 140 habitatges i un 
consum de 38.325 m3/any, si tenim en compte 3 habitants per habitatges i un rati de consum 
de 0,25m3/habitant/dia que suggereix l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Per tant si tenint en compte les modificacions que planteja el POUM es presenta una necessitat 
d’abastament d’aigua de Ripoll de l’ordre de: 
 
 
 
 

 
Consum m3/any 

Cabal actual subministrat Ripoll, des de l’ETAP 1.321.365

Zona Urbanitzable Residencial 84.862

Zona urbanitzable Activitat Econòmica – Industrial 46.520

Zona Urbà Residencial 268.004

Zona Carrer Indústria 38.325

Total de cabal a subministrar a RIPOLL 1.759.076

 
 
 
 
 

6.1.5.1.3.  INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES PER ABASTIR NOUS CREIXEMENTS 
 
Donada la complexitat de l’abastament del municipi de Ripoll, el POUM preveu la redacció d’un 
Pla Especial d’Abastament d’Aigua Potable que serveixi de pla director detallat per als 
projectes d’urbanització que es redactin, segons es preveu a l’article 107 .2 de les Normes 
Urbanístiques, el qual haurà de prendre com a base les directrius gràfiques que consten als 
plànols de la sèrie  7A  del POUM i  de les actuacions que es relacionen més avall d’aquest 
mateix  apartat l’execució de les quals  es considera necessària.  
 
L’ avaluació econòmica estimada  de les inversions previstes per a donar servei a les noves 
zones de creixement - les pròpies del polígon o sector on es situen, i les de connexió que 
resultin necessàries -  s’efectuen a   l’Agenda, i el seu cost s’imputa en qualsevol cas,  a les 
propietats  compreses dins l’àmbit, d’acord a les disposicions establertes al Reglament de 
Planejament relatives als deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable, i 
als articles 59, 63 i concordants de les Normes Urbanístiques del POUM. 
 
Tenint en compte les anteriors consideracions s’indiquen a grans trets les actuacions a realitzar 
a la futura xarxa d’abastament, pels diferents  àmbits.  
 
 
SECTOR SANT PERE I EL SANT, I  MAS PALOU 
 
Per poder abastir aquest sector calen les següents infraestructures bàsiques: 
 Estació de bombeig per impulsar aigua 

Dipòsit d’emmagatzematge a zona alta 
Canonades d’impulsió – distribució 

També cal definir la xarxa interior d’aigua potable dels sectors a urbanitzar. 
 
 
SECTOR LA TORRE 
 
Per poder abastir aquest sector calen les següents infraestructures bàsiques: 
 Estació de bombeig per impulsar aigua 

Dipòsit d’emmagatzematge a zona alta 
Canonades d’impulsió – distribució 

També cal definir la xarxa interior d’aigua potable del sector a urbanitzar. 
 



 
 
SECTOR CASELLES  
 
En principi per tal de poder abastir aquest sector només cal definir la xarxa interior d’aigua 
potable del sector a urbanitzar i no són necessàries noves infraestructures de xarxa en alta. 
 
 
SECTOR PLA DE SANT QUINTÍ 
 
En principi per tal de poder abastir aquest sector només cal definir la xarxa interior d’aigua 
potable del sector a urbanitzar i no són necessàries noves infraestructures de xarxa en alta. 
 
 
SECTOR ROCAFIGUERA 
 
En principi per tal de poder abastir aquest sector caldrà preveure un nou dipòsit de reserva i 
connexió a la canonada en alta de l’ETAP al dipòsit Sant Pere 
També cal definir la xarxa interior d’aigua potable dels sectors a urbanitzar. 
 
 
SECTOR DEL PLA 
 
Per poder abastir aquest sector caldrà preveure una connexió d’aproximadament 100 metres 
fins a la canonada principal d’abastament de DN200. 
 
També cal definir la xarxa interior d’aigua potable del sector a urbanitzar. 
 
 
DISTRICTE URBÀ 4 – MAS TORRENTS 
 
Aquesta nova zona a urbanitzar no es pot connectar a la canonada en alta, ja que no hi ha 
pressió per abastir-lo, per tant caldrà la instal·lació d’una estació de bombeig, canonada 
d’impulsió, dipòsit d’emmagatzematge i canonada de distribució. 
 
També cal definir la xarxa interior d’aigua potable del sector a urbanitzar. 
 
 
ALTRES ACTUACIONS 
 
Com a actuacions imprescindibles per poder fer front al creixement previst, caldrà plantejar 
noves infraestructures al sistema d’abastament d’aigua de Ripoll: 
 

 Tancar l’anell de canonada d’abastament amb 500 metres lineals de canonada DN140 a 
la Carretera de Sant Joan.  

 Ampliació del dipòsit Sant Pere 2000m3 de capacitat més, per 1 dia de consum 
 Ampliació de la capacitat de tractament de l’ETAP fins a 1000m3 més al dia, de cabal 

total 
 Sistema de tractament de fangs de l’ETAP 

 
 
 
 
 
 

 
ACTUACIONS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
 

Per garantir una major qualitat del subministrament d’aigua, tant pel que fa a pressió 
com a manteniment del servei en cas d’avaries, es proposa reforçar la xarxa tancant diverses 
anelles.  
 
Per d’evitar la  problemàtica sanitària que es pot derivar de l’existència de canonades de 
fibrociment s’haurà de procedir a la seva substitució per altres canonades de materials aptes 
per a la portada d’aigua per a ús domèstic.  
 
Cal completar la xarxa d’hidrants per a incendis en les condicions exigibles per les disposicions 
sobre la protecció d’incendis. 
 
 
6.1.5.1.4.  NECESSITAT D’ACTUALITZAR LA CONCESSIÓ D’AIGUA.   
 
L’abastament d’aigua al municipi de Ripoll pot quedar garantit amb les captacions existents al 
Riu Freser, la reserva del pou Mas d’en Bosch i la resclosa Vilardell (només abasteix barri El 
Bruc).  
 
Tot i així, es fa necessària una revisió de les concessions existents a nom de SOMARSA, ja 
que no només abasteix Ripoll sinó també Campdevànol 
 
Tenint en compte que les previsions de cabal d’aigua per Ripoll especificats en el punt  
6.1.5.1.2 són de l’ordre de 1.759.076m3/any, i afegim el consum actual de Campdevànol és de 
440.455m3/any, ens suposa un cabal de tractament de l’ETAP Ripoll-Campdevànol és preveu 
de 2.199.531m3/any, que són uns 6000m3/dia.  
 
De manera que es constata que cal augmentar la concessió jurídico-administrativa 
existent per SOMARSA de 700.000m3/any pel Canal Guarro-Casas, a 2.200.000m3/any pel 
Canal Guarro-Casas, Captació Corones i Pou Mas d’en Bosch, per tal de poder fer front al 
consum actual i als nous desenvolupaments urbanístics. 
 



 

6.1.5.2.   XARXA DE SANEJAMENT. 

 

6.1.5.2.1.  SITUACIÓ ACTUAL.  
 
La descripció de la situació actual es verifica a l’apartat  1.5.2  del Volum II Informació i 
Diagnosi Urbanística, del POUM,  i en la primera part, de diagnosi,  del Pla Director de 
Clavegueram, que està actualment en curs de redacció.   
 
 
6.1.5.2.2.  CRITERIS D’ACTUACIÓ 
 
Criteris generals 
 
El pla determina la transformació del sistema  unitari amb sobreeixidors existent al sòl urbà, que 
implica l’abocament d’aigua residual diluïda als rius de forma directa en cas d’avinguda, i una 
entrada a la depuradora de volums extraordinaris d’aigües residuals a depurar, en un altre 
sistema que eviti aquests problemes; el pla  determina el sistema separatiu en els sòls de nova 
urbanització.  
 
Cal limitar progressivament l’accés d’aigua de pluja a la xarxa, amb l’objectiu final d’obtenir una 
xarxa completament separativa. La idea seria destinar l’actual xarxa a la recollida i transport de 
les aigües residuals cap a l’estació  de depuració, mentre que paral·lelament i per sub-conques 
s’aniria implantant una xarxa exclusiva per a aigües pluvials.  
 
La xarxa separativa és un requisit establert pel pla per a qualsevol nou sector d’urbanització. 
Amb aquesta solució, es pot afirmar que en general, la xarxa de col·lectors actual no 
necessitarà cap ampliació al llarg de la seva vida útil. 
 

Condicionaments i criteris específics adoptats 
 
Donada la complexitat del sanejament del municipi de Ripoll, el POUM preveu la redacció d’un 
Pla Especial de Clavegueram que serveixi de pla director detallat per als projectes 
d’urbanització que es redactin, segons es preveu a l’article 107 .2 de les Normes Urbanístiques, 
el qual haurà de prendre com a base les directrius gràfiques que consten als plànols de la sèrie  
7B  del POUM i  de les actuacions que es relacionen a l’apartat següent.  
 
Una vegada les insuficiències de la xarxa de clavegueram han estat identificades, s’han 
estudiat les diferents possibilitats de solucionar-les. Llavors, es contempla la realització d’una 
sèrie d’obres de diferents magnituds destinades a eliminar el dèficit de la xarxa actual. 
 
De cara a la redacció del Pla Especial, o els projectes es recomana utilitzar un sistema 
d’informatització geogràfica (SIG) per tenir controlades les dades i les característiques del 
sistema de clavegueram, i tenir sempre actualitzades les actuacions que es vagin realitzant a la 
xarxa.  
 
Cal ressaltar les següents directrius generals a adoptar  per les propostes de solucions:  
 

 En les obres s’ha de dimensionar per funcionar en làmina lliure. 

 S’han buscat solucions als eixos principals. Les petites insuficiències locals poden no 
ser tingudes en compte perquè l’error d’atribució del punt d’entrada del cabal de cada 
conca pot alterar el resultat de l’anàlisi a aquest nivell de detall. 

 El criteri a l’hora de trobar les solucions per insuficiència de la xarxa ha d’ésser, 
bàsicament,  desviar l’aigua i  augmentar la capacitat dels conductes. 

 Sempre que s’hagi d’obrir el carrer s’ha instal·lar com a mínim un diàmetre de 400 mm, 
per evitar possibles obstruccions. 

 Totes les actuacions s’han de solucionar en l’escenari de tenir tot el desenvolupament 
urbanístic consolidat i davant d’una pluja de període de retorn de 10 anys (temps de 
pluja) i d’una dilució de 1:10 (temps sec), considerant un consum diari de 200 l/habitant. 

 S’ha de considerar que el material dels tubs serà polietilè per tubs fins a 600 mm de 
diàmetre i formigó armat ASTM de classe III a partir de 800 mm de diàmetre. 

 Finalment  caldria disposar de dades conjuntes de pluja i cabals per la xarxa per poder 
dur a terme un calibratge acurat del model. 

 
 
L’ avaluació econòmica estimada  de les inversions previstes per a donar servei a les noves 
zones de creixement - les pròpies del polígon o sector on es situen, i les de connexió que 
resultin necessàries -  s’efectuen a   l’Agenda, i el seu cost s’imputa en qualsevol cas,  a les 
propietats  compreses dins l’àmbit, d’acord a les disposicions establertes al Reglament de 
Planejament relatives als deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable, i 
als articles 59, 63 i concordants de les Normes Urbanístiques del POUM. 
 
 

6.1.5.2.3.   PROPOSTES DE ACTUACIÓ 

 

PROPOSTES PER A MILLORAR LA CAPACITAT HIDRÀULICA DE LA XARXA 

Actuacions per a temps de pluja 
Aquestes actuacions són necessàries per a solucionar els problemes de deficiència de la xarxa 
de clavegueram generats per la pluja de període de retorn de 10 anys i estan presentades per l’ 
àrea del municipi on es troben situades, així com en el diagnòstic. 
 

Carretera de Barcelona 
- Carretera de Barcelona (des de la cruïlla amb el Passeig de Regull fins el carrer Sant Josep 
Calasanç): en aquest tram de la carretera de Barcelona, hi ha dos tubs que discorren 
paral·lelament des de la cruïlla amb el carrer del Remei. En el tram que discorre al costat dret 
de la carretera (en la direcció del escolament de l’aigua) es proposa substituir la canonada de 
400mm per una de diàmetre 600mm a la primera part del tram (pous 0203-0210-210a) i 
augmentar al diàmetre 800mm fins a la cruïlla amb al carrer de Sant Josep de Calasanç (pous 
0210a-0210b).  
En el tram que discorre per al costat esquerre de la carretera, es proposa substituir la 
canonada del tram des del pou 0194 al 0193 de 400mm de diàmetre per un altre de diàmetre 
600mm. Des del pou 0193, segon informació del Ajuntament, hi ha una sortida d’aigües pluvials 
al canal de derivació del riu Freser que discorre al costat esquerre de la carretera. Com la xarxa 
és unitària en aquest tram, la sortida és fet a través de un sobreeixidor en el pou 0193 i una 
canonada de 800mm de diàmetre.  



 
- Carretera de Barcelona (des de la cruïlla amb el carrer Sant Josep Calasanç fins a la cruïlla 
amb el carrer de Núria): en aquest tram es proposa substituir el tram de 400mm des del pou 
0193 fins al 0184 per un diàmetre de 600mm i el tram del pou 0184 fins al 0178a amb diàmetre 
800mm. Des del pou 0183 també hi ha una sortida d’aigües pluvials al canal de derivació amb 
diàmetre 800mm. Aquesta sortida també és fet amb un sobreeixidor (en el pou 0183).  
 
- Carretera de Barcelona (des de la cruïlla amb carrer d’Engordans fins al carrer Concepció 
Ducloux): es proposa substituir el tram des del pou 0076 fins al 0171c de diàmetre 400mm per 
un de 600mm. En la mateixa zona, es necessari substituir les canonades de 300mm de 
diàmetre per altre de 400mm en els carrers d’Engordans (tram del pou 0069 al 0077) i 
Margarida Digeon (tram del pou 0146c al 0170). 
 
- Carrer de Núria: Es proposa substituir el tram des del pou 0141 fins al 0180 de 600mm a 
800mm i, amb el objectiu de descarregar la xarxa en el punt d’arribada de les aigües de 
carretera de Barcelona i carrer de Núria, es proposa desviar les aigües recollides en el carrer 
de Núria per a carretera de Barcelona, creant un tram des del pou 0180a fins al carrer de 
Concepció Ducloux de 800mm de diàmetre. En aquest carrer la canonada seguiria amb 
diàmetre de 800mm fins al pou 0152c on hi hauria una sortida d’aigües pluvials al riu a traves 
de un sobreeixidor en el mateix pou i canonada amb diàmetre 800mm.  
 
 

Barri de l’Estació 
- Carrer de Tarragona: es proposa substituir el tram del pou 0279 al 0286 de diàmetre 300mm 
per un altre de 600mm. A continuació d’aquest tram, en carrer de Progrés, al tram del pou 0286 
al 0320b de 400mm també hauria de ser substituït per un altre de 600mm.  
 
- Carrer Balandrau: en aquest carrer es proposa substituir el tram del pou 0011 al 0331a de 
400mm de diàmetre per un altre de 600mm 
 
- Carretera d’Olot: instal·lar un sobreeixidor en el pou 0099. 
 
- Avinguda de Camprodon i Carrer del Costabona: es proposa substituir el tram de 300mm de 
diàmetre per un altre de 600mm des del pou 0328 fins al 0326a en la cantonada del carrer del 
Costabona amb el carrer de Sant Bartolomeu. 
 
- Carrer de Sant Bartolomeu: es proposa connectar el pou 0326a al pou 0274 amb un tub de 
800mm fins al pou 0292 i de diàmetre 1000mm fins al col·lector en alta.  
 
-Carrer de l’Estació: es proposa substituir el tram de 300mm des del pou 0317 al 0297 per 
500mm i del pou 0356 al 0297 per 600mm.  
 
- Raval de l’Hospital: es proposa substituir el tram de 200mm des del pou 0337 fins al 0338 per 
un tram de 400mm i el tram que baixa del pou 0338 creuant el carrer progrés fins al col·lector 
en alta originalment de 300mm per trams de 400mm (del pou 0338 al 0339) i 600mm a partir 
del 0339 fins al 0339c i sortida al riu out_55. Al tram des del pou 0339c fins al col·lector en alta 
(pou col_14) té diàmetre de 400mm.  
 
- Carrer Honorat Vilamanyà: es proposa substituir el tram de 300mm des del pou 0577 fins al 
pou 0339 en la cruïlla amb Carrer del Progrés per un altre de diàmetre 600mm. 
 
 
 

 

Centre de la Vila 
- Avinguda del Comte Guifré i Raval de Sant Pere: es proposa substituir el tram des del pou 
0487 fins al pou 0487b, en la cruïlla amb Raval de Sant Pere, de diàmetre 400mm per un altre 
de 600mm i el tram del pou 0487b al 0479 de 300mm també per un de 600mm. De més a més, 
es proposa eliminar la connexió del pou 0479 al tram que baixa el Raval de Sant Pere en 
direcció al monestir i fer la connexió amb el tram que baixa el Raval de Sant Pere en la direcció 
oposada. Aquest tram, que va des del pou 0478 fins al 0473 i té un diàmetre de 300mm, ha de 
ser substituït per un tub de 800mm.  
Encara en l’Avinguda del Comte Guifré, el tram que passa per sobre les places de Catalunya, 
Comtat de la Cerdanya i de la Generalitat no es coneix el diàmetre del tub existent, però és 
necessari un tub de 500mm de diàmetre. Llavors cal verificar el diàmetre del tub i substituir-lo 
en cas sigui més petit que 500mm. 
El tram que baixa fins a la cruïlla amb el carrer del Nord també té diàmetre existent  desconegut 
i necessita un tub de diàmetre 600mm des del pou 0521d fins al 0534a. 
 
- Raval de Sant Pere: es proposa substituir el tram de 300mm des del pou 0480 fins al 0536a 
de 300mm per un altre de 400mm i el tram des del pou 0536a fins al 0534 originalment de 
200mm de diàmetre per un altre de diàmetre 600mm. A continuació d’aquest tram, que baixa 
per el carrer de Moro fins al col·lector en alta passant per al pou 0553 també es substitueix per 
un tram de 600mm.  
 
- Places Comtat d'Osona i Comtat de Cerdanya: es proposa substituir els trams de 300mm i 
200mm des del pou 0522 al 0521 fins a la cruïlla amb el tram que baixa de l’Avinguda del 
Comte Guifré per un tram de 400mm.  
- Carrer del Doctor Raguer: es proposa substituir el tram de 200mm des del pou 0571 al pou 
0572a en la cantonada del carrer de la Font per un tram de 400mm.  
- Carrer de Santa Maria: es proposa substituir el tram de 200mm des del pou 0570a fins al 
0564, en la cruïlla amb el carrer MN. Cinto Verdaguer per un tram de 400mm de diàmetre.  
 

Polígons industrials  
 
Rocafiguera 
- Tram del pou 0493 al pou 0491: es proposa substituir el tram de diàmetre 400mm per un altre 
de 500mm. 

- Tram del pou 0489a al pou 0491a: es proposa substituir el tram de diàmetre 400mm per un 
altre de 600mm. 

- Tram del pou 0466a a sortida out_12: es proposa substituir el tram de diàmetre 600mm per un 
altre de 800mm.  

 

Els Pintors / Estamarius 
- Carrer Esteve Bover: es proposa substituir el tram de diàmetre 400mm des del pou 0699 fins 
al col_28 per un altre de 800mm.  

- Carrers Joan Miró i Picasso: es proposa substituir els trams del pou 0679 fins al 0665c,  del 
0678 fins al 0665c i del 0665 fins a out_28 de 300mm de diàmetre per un altre de 800mm. 

- Carretera Sant Joan: es proposa substituir el tram de 300mm de diàmetre del pou 0662 fins a 
0660a per un altre de 500mm. El tram del pou 0657 a 0650 es proposa substituir per un altre de 



diàmetre 600mm. El tram del pou 0648 fins a out_61 es proposa substituir per un tram de 
500mm. 

- Carretera d’Estamarius: es proposa substituir el tram del pou 0650 fins a 0652b i del de 
300mm de diàmetre per un altre de 600mm. 

- Carrer Ramon Jordana: es proposa substituir el tram del pou 0636 fins a 0629 de 300mm de 
diàmetre per un altre de 500mm. 

 

Caselles 
- Carrer Torreneules: es proposa substituir el tram del pou 0058 fins a 0050 de 300mm per un 
altre de 400mm. 
 
- Carrer Puigbó: es proposa substituir el tram de 300mm des del pou 0050 fins a 0050a per un 
altre de 600mm.  
 
- Plaça Mestre Boixadors: es proposa substituir el tram de 600mm del pou 0040a a pou 0737 
per un altre de 800mm. 
 
- Carrer Garrotxa: es proposa substituir el tram de 300mm del pou 0037 a 0035 per un altre de 
400mm. 
 
- Passeig President Macià: es proposa substituir els trams de 300mm des del pou 0039 fins a 
0034 i del 0038 fins a 0038a per un altre de diàmetre 400mm.  
 
- Carrers Vall d’Aran i Pallars Sobirà: es proposa substituir els trams de 300mm des del pou 
0035 fins a 0030 i del 0033 fins a 0032 per un altre de diàmetre 400mm.  
 
- Carretera C-17: es proposa substituir el tram de 300mm del pou 0019 a 0044a per un altre de 
400mm i del pou 0044a a pou 0737 es proposa un diàmetre de 600mm. A partir del pou 0737 
fins a 0725 es proposa substituir el tram de 600mm per un altre de 1200mm i del pou 0725 fins 
a col_51 substituir el tram de 600mm per un altre de 1000mm.  
 
- Tram del pou 0018 a col_47: es proposa substituir el tram de 400mm per un altre de diàmetre 
600mm i també el tram del col_47 a out_43 de 400mm per un tram de 600mm. 
 
 

Es  preveu la continuació del col·lector de la riba  dreta del Ter fins al punt que pugui 
recollir la totalitat de les aigües negres dels assentaments urbans, en general de caràcter 
industrial existents a la vall del Ter.  
 

Millora de l’accés a la xarxa 
Una actuació general és l’execució d’imbornals i pous de registre. El primer cas serà necessari 
a les zones on són escassos per poder aconseguir que entri l’aigua de pluja a les canonades. 
El segon cas està orientat bàsicament a les zones on se suposa que hi ha connexions però no 
existeix pou per comprovar-ho i en zones on la distància entre pous és major de 50 metres. 
 

Millora de la gestió 
Un coneixement precís de la xarxa de clavegueram permet gestionar de forma òptima els 
recursos disponibles. Aquest coneixement es tracta d’un coneixement estàtic i dinàmic del seu 
funcionament. 

 
Per coneixement estàtic s'entén totes aquelles dades referides a seccions, pendents, materials, 
traçat en planta, punts singulars i altres elements que condicionin el càlcul de la xarxa. Per 
coneixement dinàmic s’entén el conjunt de registres que permet caracteritzar el funcionament 
de la xarxa davant de determinades sol·licitacions (pluges) del sistema. 
 
Les dades de la xarxa s’adquireixen sobre el terreny i s’incorporen a un sistema d’informació 
geogràfica que permetrà el tractament i l’obtenció de dades que poden ser incorporades als 
models de simulació. Els resultats de les simulacions donen una aproximació del comportament 
hidràulic de la xarxa i els beneficis esperats de les actuacions. 
 
Les dades de comportament de la xarxa s’adquireixen mitjançant la seva instrumentació. 
Aquesta instrumentació inclou la instal·lació de equipaments com pluviòmetres i limnímetres, 
per exemple. Els pluviòmetres mesuren la pluja que cal en l’àrea i els limnímetres mesuren el 
calat dins als col·lectors.  
 
Amb tota aquesta informació es pot muntar el conjunt del sistema operatiu que es format per: 

 Sistema d'informació territorial 

 Sistema de modelització  

 Sistema de telesupervisió 

 

Un altre pas, un cop conegut el comportament de la xarxa, és la possible instal·lació 
d'actuadors en determinats punts de la xarxa.  
Els beneficis que se'n deriven d'aquesta forma de gestió són: 

 disminució del risc d'inundabilitat 

 disminució de l'impacte pol·lucionant al medi 

 disminució del cost de noves infrastructures 

És de destacar que els costos ocasionats per les noves tasques desenvolupades quedarien 
aviat superats pels beneficis que se'n deriven tant per la construcció de noves clavegueres com 
per la seva neteja, ja que es pot estructurar les rutes i prioritats d'una forma més racional i no 
només atenent a criteris de freqüència de pas. 
Com a resum, es pot dir que les tècniques avançades de gestió que es proposen milloraran el 
funcionament del drenatge del nucli urbà de Ripoll, amb un cost més reduït que si aquestes 
tècniques no s'empressin. 
 



 
 
 
6.1.5.3.  PREVISIONS PER A LA MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA XARXA 
D’ELECTRIFICACIÓ. 
 

En general les propostes en relació  a les xarxes elèctriques s’han de dirigir cap: 
 
Al soterrament de les línies de mitja  i baixa tensió aèries que discorren per zones 

urbanes, especialment en les de caràcter residencial. 
A la formació d’anelles que assegurin una millor qualitat de servei. 
Al soterrament o integració de les estacions de transformació, en zones urbanes 

i en el sòl no urbanitzable en general. 
Soterrament o trasllat dels centres de transformació de Lersa del carrer Lluís 

Companys. 
 
 
 
6.1.5.4  PREVISIONS EN RELACIÓ A LA XARXA DE  GAS.  
 
 

Les actuacions en aquest servei  s’han de dirigir  a completar la xarxa,  tancant les 
anelles de distribució per a proporcionar una millor  qualitat de servei. 

 
Cal, pel que fa a les canonades aèries de  subministrament a les edificacions, establir 

les condicions per  a una millor integració en   els paraments visibles des dels espais públics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ZONA 5.  EXTENSIÓ  
                    
Reg. Catastra       Extensió 
UTM ILLA  Tipus  NOMS  m2 

                    
          
29 27 8 1 5 6 Telefonica  398,27 
32 29 2 1 5 2 Lluis Companys  418,26 
38 19 4 3 5 6 Vista Alegre  45,39 
41 38 3 5 5 2 Electriques (Pintors)  8840,51 
46 39 3 5 5 5 Deixalleria  5868,09 

          
                    

       SUMA TOTAL  15570,52 
                    
          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  INSTALACIONS TÈCNIQUES. SITUACIÓ I EXTENSIÓ  



  
6.2.  DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
 
 
 
6.2.1. CRITERIS PER A LA CLASSIFICACIÓ DE NOU SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
 
 

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

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

a) en aquells àmbits ja classificats pel PG’84 com a tal i pendents d’execució: sigui a 
través de les unitats o polígons d’actuació sigui en sectors del sòl urbanitzable, si 
reuneixin les condicions urbanístiques, i paisatgístiques adequades. 

 
b) Per substitució per usos residencials dels usos admesos en els terrenys urbans 
qualificats d’industrials en el PG’84 però  ocupats per  edificacions o instal·lacions 
industrials que es troben actualment en situació de desús o de previsió de  trasllat de 
l’activitat.  

 
 

2. La proposta de  classificació de sòl urbà i urbanitzable ha de partir de la base que és 
necessari establir uns límits estables, clars i coherents de la ciutat amb el medi físic, i que 
aquests límits responguin a criteris urbanístics, geogràfics, paisatgístics, i de protecció del medi 
natural, i en concordança amb les necessitats de creixement.  
 
 

3.  La classificació del nou sòl urbanitzable es pretén fer a partir de la consideració  de 
la ciutat física com una combinació de parts plenes i parts buides, d’espai construït i d’espai 
lliure d’edificació  a diferents escales, de ciutat i de barri.  
 
Cadascuna d’aquestes parts de ciutat o barris ha de poder assolir per que funcionin com  a tal, 
una certa massa crítica d’habitants, han de tenir els elements d’estructura física  que els 
cohesioni  i han d’estar dotats d’una forma urbana clara i d’altres elements urbans que els 
identifiquin.  
 
Els barris, espais plens, han d’estar relacionats entre ells amb elements de l’estructura viària; 
per altra banda, els parcs, espais buits, han de poder estar relacionats entre ells mitjançant 
corredors verds que els relacionin tant amb les parts construïdes com amb l’espai natural obert 
exterior a la ciutat. 
 
 

4. Es pretén evitar la concepció de la ciutat com un continu de sòl urbanitzat i 
transformat. Es propugna concebre-la, en canvi, com un conjunt de fragments edificats que 
formen un tot; però de manera que entre ells es permeti fluir  els espais lliures i naturals. 
Aquesta estructura  ha de facilitar el contacte directe i diari de la població amb els espais 



naturals, a l’ensems que ha de permetre incorporar la major part dels elements del medi físic: 
els cursos hídrics,  com els rius, rieres, recs i la seva vegetació; les masses boscoses; els 
accidents topogràfics, com marges o salts del territori; i altres elements del relleu amb les seves 
característiques actuals,  com a parts integrants de la ciutat.  
 
Aquesta concepció física de la ciutat comporta la classificació de nou sòl urbà i urbanitzable no 
solament per  la creació dels espai plens o edificats, sinó també per a la creació de determinats  
buits urbans com parcs d’interposició urbana  per al lleure passiu, o per a equipaments públics 
extensius destinats al lleure actiu com zones esportives o altres tipus d’equipaments col·lectius. 
   
 

5. Davant la hipòtesi de que dins d’aquests nous límits no es pugui proporcionar 
l’extensió de terrenys suficient per a satisfer la demanda estimada de sòl urbanitzable es 
plantegen dues possibilitats: ultrapassar el primer límit   establert d’acord amb els criteris abans 
esmentats o bé externalitzar l’oferta de sòl necessària a altres municipis veïns que disposin de 
sòl en millors condicions per a ser urbanitzats en funció dels diferents usos. Aquesta darrera 
possibilitat és  la que es proposa com  alternativa en aquests criteris per a la revisió del PG’84. 
 
 

6. La nova classificació de sòl urbà o urbanitzable  ha de permetre: 
 

Redissenyar els límits de les parts construïdes de la ciutat amb relació al sòl no 
urbanitzable. 

 
Preservar els elements  de més interès des del punt de vista paisatgístic, natural, o 
arquitectònic, compresos dins els nous sectors de sòl urbanitzable. 

 
Establir una qualificació dels usos i de  les tipologies  de l’edificació que estigui en 
consonància amb els usos i tipologies edificatòries de  les zones confrontants. 

 
 
 
 
6.2.2.  ALTERNATIVES ESTUDIADES PER A L’EXTENSIÓ DEL SÒL URBÀ I 
URBANITZABLE.  

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

manteniment de la  classificació actual de sòl urbanitzable per tal de dur a terme els objectius 
fixats anteriorment són els que es descriuen més avall. Algunes d’aquests propostes de 
classificació de sòl només són compatibles amb determinades alternatives del sistema general 
de comunicacions.  
 
Descartats d’entrada els terrenys del Pla d’Ordina doncs és criteri de l’Ajuntament el 
manteniment d’aquests terrenys com a sòl no urbanitzable per a protecció del caràcter agrícola, 
i per raó de les seves característiques mediambientals  que s’expliciten a l’Estudi del Medi 
Natural per a la revisió del Pla General; els terrenys que més avall es descriuen, són els que, 
presenten unes millors condicions de planimetria, accessibilitat respecte al centre urbà, i 
extensió, per a una ampliació urbana dins el terme municipal Ripoll. 
 
L’ordenació i la qualificació dels usos que es proposa es pretén fer atenent les característiques 
del relleu, així  com  les actuals distribucions dels usos del sòl i de les tipologies edificatòries 
existents. 
 
 

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

edificació de caràcter residencial, es correspon aproximadament amb el ja classificat en el 
PG’84; ocupa una part de les terrasses altes de la riba esquerra del Freser i exclou tan les 
fondalades dels torrents que les seccionen com els marges que separen aquestes terrasses 
altes de les intermèdies, i que segueixen aproximadament la direcció de la vall.  
 
Per les característiques de la geografia física a la que s’adapta, aquest àmbit, té forma 
allargassada i s’estendria des de la zona de la Carola fins els plans de Sant Pere  deixant lliure 
els espais necessaris per a interrompre el continu urbanitzat i per a crear les zones verdes 
d’interposició entre el usos residencials i els industrials existents. Aquestes circumstàncies són 
les que  comportaran  la redefinició dels límits establerts en el planejament del 1.984.   
   
L’ordenació urbanística d’aquests terrenys ha d’estar suportada pel tram nord de la nova anella 
de circumval·lació del centre urbà, que ha d’unir l’Av. del Comte Guifré amb la carretera de 
Ribes i la N-152. I les  característiques tipològiques de les edificacions i les densitats  han de 
permetre una integració paisatgística en l’entorn.   
 
La classificació d’aquests terrenys  com a sòl urbanitzable, o almenys de la seva major 
extensió,  no és compatible amb les solucions de la xarxa viària territorial que preveuen el pas 
de l’eix viari est-oest (eix pirinenc) pel corredor situat  al sud de la muntanya de St. Roc, doncs 
els enllaços entre els dos eixos – eix pirinenc i C-17 - i accessos al nucli urbà inutilitzen la major 
part de la plana més propera a la font del Sant.  
 
 

2.  La Solana  
 

Els terrenys que es proposen per a ser classificats com a sòl urbanitzable per a 
activitats econòmiques són els compresos entre la carretera C-17 i el Ter, en el tram comprès 
entre el sòl urbà de la zona de Cal Deu i la intersecció amb la carretera de Les Llosses  
 
Aquí, els canvis de la classificació  tenen per a objectiu l’ordenació de l’espai ja parcialment 
transformat i construït, per instal·lacions hoteleres i les seves instal·lacions esportives, així com 
altres construccions en desús; pel nord, aquest àmbit limita amb les implantacions de les noves 
superfícies comercials. 
 
L’ordenació urbanística d’aquests terrenys, conjuntament amb els de Caselles,  ha de permetre 
dignificar l’accés sud de Ripoll  
 
 

3.  Caselles.  
 

Aquest àmbit comprèn els terrenys relativament planers, situats entre la carretera C-17 i 
la muntanya del Remei; presenten no obstant una línia de discontinuïtat altimètrica, en el sentit 
nord-sud, que es tradueix en un marge d’importància variable, recobert per una roureda que 
accentua la separació entre les  dues parts. 
 
Als plans situats a cota alta, es pretén destinar a usos residencials, de baixa densitat en 
continuació de les tipologies actualment existents en el sòl urbà consolidat del pla parcial del 
mateix nom. 
  



Als plans situats a cota més baixa, al costat de la carretera seria possible la seva ocupació per 
tipologies edificatòries residencials que proporcionessin mes densitat, i també per d’altres 
destinades a activitats econòmiques. 
 
L’ordenació urbanística ha de permetre la conservació dels elements principals del paisatge, 
especialment el relleu, i els bosquets sobre el marge que separa els dos plans, pel seu  
d’interès com element natural que pauta el paisatge de tot l’indret per la seva continuïtat àdhuc 
en el sòl urbà de Caselles.  
 
 

3. Ampliacions del sòl urbà o urbanitzable  
 

Com extensions del sòl urbà o urbanitzable, que tenen per  a objecte l’execució de 
determinades operacions de redisseny dels límits de la ciutat que no pas el  d’atendre la 
demanda futura de sòl edificable, per raó de la seva limitada extensió, es proposa l’ampliació 
del sol edificable a la zona del pla de Sant Pere i dels plans de Palol. 
 
La transformació urbanística d’aquests terrenys respon a diferents  factors, si bé en tots dos 
casos hi concorren tan la seva  topografia planera i la bona orientació geogràfica, com  la 
immediatesa del sòl urbà: 
 
En els terrenys del pla de Sant Pere la transformació urbanística va vinculada, a més,  a la 
previsió d’obertura del nou tram nord de l’anella de circumval·lació del centre, a partir de l’Av. 
del Compte Guifré. 
 
En els terrenys del pla de Palou, d’extensió força inferior a l’anterior,  la transformació respon a 
la conveniència d’acabar l’ordenació urbanística d’una zona  ja parcialment  ocupada per 
edificacions i usos urbans. Aquesta opció de planejament només és compatible amb les 
alternatives de la xarxa bàsica territorial  que preveuen l’eix pirinenc pel corredor nord (nord de 
Sant Roc) 
  
 

4.   Reconsideració de  l’extensió i els límits de determinats sectors de  sòl 
actualment classificat com a urbanitzable. 

 
- La Torre. 

 
Aquest sector de sòl urbanitzable previst en el pla general de 1.984 no disposa actualment de 
planejament parcial vigent.  
 
El pendent de l’accés principal de vehicles és de l’ordre del 20 per cent; i el pendent mitjà del 
terreny de la major part de les illes supera el 40 % ; el que segons les disposicions sobre l’ús 
racional del territori estan més enllà del pendent admissible. 
 
Des del punt de vista paisatgístic les edificacions causaran un considerable impacte  pels 
moviments de terra a efectuar i per la posició exposada de les mateixes edificacions.  
 
Per tant, es proposa reduir l’àmbit del sector per a excloure’n els terrenys que presenten major 
dificultat per a ser construït  així com aquells en els que  les construcció causaran  major 
impacte paisatgístic. 
 

- Casanova de Baix 2. 
 

Aquest sector de sòl urbanitzable de reduïda extensió, previst en la revisió anticipada 
del sòl industrial del 1.990, no disposa de pla parcial aprovat. 
 
El seu emplaçament sobre un turó, a l’est del sector de Casanova de Baix, i al sud del camí de 
la Casa Nova del Roure fa que resulti inadequat tant des del punt de vista paisatgístic, com  per 
la dificultat d’accés a causa del pronunciat pendent. Aquestes circumstàncies expliquen 
probablement el que no hagi estat desenvolupat  després de quinze anys de la seva 
classificació i en un període caracteritzat per una demanda accentuada de terrenys per aquests 
usos. 
 

 
5. Creació de nou sòl urbà residencial per substitució dels usos industrials. 

 
La creació de nou sòl residencial  dins el sòl urbà es preveu en aquells terrenys que tenen una 
posició urbà adequada per a ser destinats a aquests usos i en els que actualment  hi ha 
emplaçades instal·lacions o edificacions industrials o magatzems que en general es troben en 
situació d’infrautilització o bé en espera de trasllat. També es proposa respecte d’aquells 
terrenys que si bé es poden no trobar en  aquella situació, resulten necessaris per a portar a 
terme operacions de reforma o renovació urbana.  
  
Els punts en els que es proposen aquestes operacions són: l’illa de  Filpur de la carretera de 
Sant Joan; i les illes situades al sud del carrer Vallfogona, al barri de l’Estació. 
 
 

6.  Previsió de creació de nou sòl urbanitzable industrial a nivell sub-comarcal. 
 
Atenent als criteris generals respecte a la previsió de sòl urbanitzable industrial, que es 
relacionen al punt 1.4. i als criteris de planejament del punt 2.2.1. anterior,  les solucions que es 
proposen  en aquests document es complementen amb la previsió a nivell sub-comarcal d’un 
nou polígon industrial a Sant Joan de les Abadesses, de divuit a vint hectàrees,  resultat de les 
gestions entre els ajuntaments concernits, el Consell Comarcal del Ripollès, i el Departament 
de Política Territorial. 
 
Aquest polígon industrial ha de proporcionar la reserva de sòl suficient per a activitats 
essencialment industrials que s’hagin d’emplaçar a Ripoll i en els municipis veïns durant els 
propers deu anys.  
 
 
 
6.2.3.  ALTERNATIVA DE PLANEJAMENT APROVADA EN  RELACIÓ ALS SÒLS 
DE PRIMERA URBANITZACIÓ.  
 
 
En data 30.01.2006 l’Ajuntament de Ripoll va acordar aprovar els criteris i les solucions 
generals de planejament, introduint pel que fa a les zones de primera urbanització a que es fa 
referència al punt 6.2.1 anterior, les següents observacions:  
 

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

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



c) Programar el desenvolupament dels diferents sectors de sòl urbanitzable que es 
prevegin, establint si és el cas, la classificació urbanística de sòl urbanitzable delimitat i 
no delimitat. 
 

 
6.2.4.   DESCRIPCIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL ADOPTADA 
 
 
DELIMITACIÓ DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT I NO CONSOLIDAT. 
 
 
El POUM delimita com a sòl urbà aquells terrenys que  compten  amb els serveis urbanístics  
bàsics o que estan compresos en àrees consolidades per l’edificació almenys en dues terceres 
parts de llur superfície edificable. 
 
Dins el sòl urbà el pla distingeix el sòl urbà consolidat, i el sòl urbà no consolidat. Aquest darrer 
comprèn tan aquells terrenys que han de ser objecte de redacció de planejament de 
desenvolupament per a la  reordenació urbanística, com aquells altres que ja en disposen però 
que estan pendents d’execució; els primers estan compresos dins els àmbits de plans  de 
millora urbana (PMU) mentre que els segons s’inclouen dins de polígons d’actuació.  
 
Tanmateix, dins el perímetre del sòl urbà consolidat s’hi han inclòs també aquells terrenys que 
poden ser edificats directament si s’assegura la cessió de la part destinada a vialitat i es 
realitzen simultàniament les obres d’urbanització pendents de realitzar per tal de que el terreny 
sigui considerat solar. 
 
En la sèrie 1 dels plànols d’ordenació, i sobre els topogràfics originals a  E 1/1.000. es delimita 
el sòl urbà, distingint el sòl urbà consolidat del no consolidat. 
 
Dins el sòl urbà no consolidat  es determinen els àmbits dels plans  de millora urbana i dels 
polígons d’actuació, sense perjudici de la delimitació d’altres polígons, en el seu cas, per a les 
cessions de terrenys per a vialitat, segons es preveu en la legislació vigent.  Els paràmetres 
urbanístics bàsics per a cadascun dels polígons d’actuació  són els que consten a les fitxes 
corresponents, i es resumeixen en els quadres   annexos.  
 
 
Extensió del sòl urbà  
 
L’extensió total del sòl urbà previst  és de   239,85  Ha.  
 
L’extensió del sòl urbà d’aquest  POUM és lleugerament inferior a la del pla general que es 
revisa, en el qual l’extensió d’aquesta classe de  sòl  inicialment delimitat i el que en el 
transcurs de la seva vigència ha adquirit les condicions de sòl urbà, és de 244,70 Ha., segons 
es detalla al Volum II, “Informació i diagnosi urbanística”, de la documentació del pla.  La 
diferència és de 4,85 Ha. 
 
El sòl urbà és discontinu: està distribuït en tres  grans àmbits centrals, separats pels rius, i 
altres implantacions urbanes exteriors.  
 
La variació de l’extensió és deguda bàsicament a la redefinició de límits entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable. La redefinició comporta la reducció de determinats àmbits i l’ampliació d’altres:  
 

Els principals àmbits de reducció són els de la zona del Caganell, de sòl destinat a usos 
industrials; a la zona de la carretera de Ribes, entre la Farga i la zona de l’antiga paperera 
Riera, per a la creació en aquest cas del connector biològic entre les dues ribes del Freser i 
d’interruptor del continu urbà; i la zona del Roig al Sud de Ripoll, per la seva situació 
inadequada en relació a la forma  d’implantació cohesionada que es pretén.    
 
 
Ampliacions del sòl urbà respecte planejament anterior vigent. 
 
Malgrat la disminució global de sòl urbà en relació al planejament general anterior 
immediatament  vigent,  s’han inclòs com a nou  sòl urbà aquells terrenys d’escassa extensió 
que s’han estimat necessaris per a completar àrees de sòl urbà, o bé per a completar 
instal·lacions de caràcter públic existents o previstes,  (PA  2.05;   PA  2.06)  que comporten 
una ampliació de  3,30 Ha. En quasi tots els casos els terrenys que s’inclouen de nou provenen 
de sòl no urbanitzable   
 
 
Sòl Urbà no consolidat 
 
El sòl urbà no consolidat  delimitat per aquest POUM comprèn: 
 

Els terrenys  urbans inclosos en plans de millora urbana per tal de concretar-ne les 
alineacions i els usos d’acord amb les disposicions del pla. 
Els terrenys  que el pla inclou  en polígons d’actuació. 
Els sòls urbans amb  terrenys destinats a carrers o  vies pendents de cessió, amb divisió 
poligonal a efectuar posteriorment, en el transcurs dels desenvolupament del pla. 
 

L’extensió del sòl urbà no consolidat  comprès en polígons d’actuació i plans de millora urbana  
és la següent: 
 

Sòl comprès en àmbits de plans de millora urbana:                          1,68 Ha 
Sòl comprès en polígons d’actuació:                          31,69 Ha 
Suma 33,37 Ha 
 
El sòl comprès en polígons d’actuació en el document aprovat provisionalment és 
lleugerament superior al de l’aprovació inicial, 30,92 Ha. 

 
 
DELIMITACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE. 

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

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



L’extensió de sòl classificat com a urbanitzable en el planejament general anteriorment vigent, i 
pendent d’execució és de 19,2 Ha.  D’aquestes hectàrees, 7,37 Ha, són  classificades  com  sòl 
no urbanitzable pel nou planejament. 
 
L’increment de sòl classificat com a urbanitzable en relació al planejament general anteriorment 
vigent és doncs de 21,1 Ha. 
 
L’extensió del sòl urbanitzable delimitat en el document d’aprovació  provisional és de 37,80 
Ha.,  un cop efectuada  la reducció dels àmbits dels sectors SUD 1, SUD 4  i SUD 5,  atenent  
l’informe del departament de Medi Ambient  de la Generalitat de Catalunya. 
   
 
Descripció dels sectors de sòl urbanitzable 
 
Els sectors en que es divideix el sòl urbanitzable, i la descripció de les principals 
característiques  relatives als usos del sòl i les condicions d’ordenació es verifica al punt 6.3.3 
d’aquesta Memòria. 
 
 
 
Manteniment global de les superfícies destinades a cadascun dels sistemes 
urbanístics. 
 
Aquest pla estableix per raons d’interès públic, que la totalitat dels sòls de cessió obligatòria i 
gratuïta per a sistemes urbanístics locals en cada sector de planejament parcial sigui aplicada a 
una o més d’una de les destinacions possibles, segons es determina als plànols, sense 
disminució final de la superfície de cadascuna, com es  justifica als quadres dels sectors. (punt 
6.3.3.4) 
 
 
 

6.2.5  EXTENSIÓ DEL SÒLS URBANS I URBANITZABLES EN EL POUM I EN EL 
PLANEJAMENT REVISAT. 
 
 
Pla General d’ordenació urbana  vigent a la data de l’aprovació inicial del POUM 2006. 
 
Sòl urbà (Ha) : 244,70 
Sòl urbanitzable (Ha) 19,20 
 
Sòl urbà + Sòl urbanitzable  263,90 
 
 
POUM  2003   (Aprovació provisional) 
 
Sòl urbà (Ha)  275,87  
Sòl urbanitzable  delimitat (Ha) 35,33 
Sòl urbanitzable  no delimitat (Ha) 32,15 
 
Sòl urbà + Sòl urbanitzable 343,35 
 
 
 
POUM. 2.006    (Aprovació inicial ) 
 
Sòl urbà (Ha) : 239,85  
Sòl urbanitzable (Ha) 40,23 
 
Sòl urbà + Sòl urbanitzable 280,08 
  
 
POUM. 2.007    (Aprovació provisional, abans 1ª resolució DMAH ) 
 
Sòl urbà (Ha) : 239,85  
Sòl urbanitzable (Ha) 38,89 
 
Sòl urbà + Sòl urbanitzable 278,74 
 
 
POUM. 2.007    (Aprovació provisional) 
 
Sòl urbà (Ha) : 239,85  
Sòl urbanitzable (Ha) 37,80 
 
Sòl urbà + Sòl urbanitzable 277,65 
 
 
 
 
La diferència d’extensió entre els sòls urbans i urbanitzables previstos en el nou pla d’ordenació 
urbanística municipal de Ripoll aprovat inicialment, és només 16,18 Ha superior a la dels sòls 
urbans i urbanitzables previstos en el planejament general vigent en la data d’aquella 
aprovació, el que representa aproximadament un increment d’un 6 % de l’ extensió aquests 
sòls.   
  



En la versió del pla objecte de la primera resolució ambiental, l’extensió  dels sòls urbans i 
urbanitzables és només 14,84 Ha superior a la dels sòls urbans i urbanitzables previstos en el 
planejament general vigent a la data de l’aprovació inicial del POUM, el que representa 
aproximadament un increment d’un 5,6 % de l’ extensió d’aquests sòls;  l’extensió  dels sòls 
urbans i urbanitzables és 64,61 Ha inferior a la prevista en el POUM aprovat provisionalment el 
2.003. 
 
En la versió del pla objecte de la segona resolució ambiental, l’extensió  dels sòls urbans i 
urbanitzables és només 13,75 Ha superior a la dels sòls urbans i urbanitzables previstos en el 
planejament general vigent a la data de l’aprovació inicial del POUM, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.3.  DE LES DETERMINACIONS RELATIVES A L’ORDENACIÓ DE LES  
EDIFICACIÓ I ELS USOS 
 
 
 
6.3.1. CRITERIS PER A LA QUALIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL 

  
 

L’aplicació durant els darrers vint anys de la normativa que regula l’edificació i usos de 
les diferents zones ha posat de manifest determinats desajustament entre els que eren els 
objectius del  PG’84 i la realitat finalment construïda, sigui per aplicació directa del propi 
planejament general sigui per l’aplicació del planejament de desenvolupament. En determinats 
casos degut a la  inadequació entre  la qualificació zonal i la realitat de la tipologia edificatòria o 
dels usos existents, i en d’altres degut a la pròpia reglamentació que s’estableix per la zona. 

 
La revisió del PG’84 propugna:  
   
L’adequació entre la qualificació zonal i la realitat de la tipologia edificatòria o 
dels usos: 
 
Reconsideració de la qualificació o ordenació de determinades illes de l’eixample de la 

carretera de Barcelona per tal de possibilitar el manteniment d’edificacions d’interès.  
 
Reconsideració de la qualificació com a sòl industrial de determinades illes on les 

indústries estan en procés de trasllat, en desús o bé en situació urbana inadequada. 
  

  
L’adequació de la reglamentació de l’edificació i dels usos en  determinades 
zones.  
 
1. Per a la zones del  Casc Antic, i de Raval, es proposa: 

 
Revisió del pla de reforma urbana del carrer Monestir pel que fa a la definició dels espais 
públics 
 
Establir una regulació de les alçades de les edificacions que sigui congruent amb les de les 
edificacions existents a mantenir, sense que suposi increment de la densitat de població ni 
perjudici per les condicions d’ habitabilitat. 
 
Proporcionar major amplitud dels espai oberts per a garantir un millor assolellament i separació 
entre les façanes de les edificacions. 
 
Introduir com a sistema d’intervenció prioritari en l’edificació el de rehabilitació o renovació amb 
manteniment de les façanes dels edificis amb valor ambiental, encara que no estiguin 
individualment catalogats.   
 
 

2. En la zona  d’eixample, es proposa revisar els paràmetres de  fondària edificables i 
alçada màxima  a determinades illes per garantir una millora de les condicions d’habitabilitat o 
per corregir la desproporció entre el nombre de plantes i les amplades del carrer. 
  
 



3. Regulació dels usos i de les activitats  en caràcter general i en consonància amb les 
vigents disposicions sobre la matèria.   
La restricció dels usos industrials en aquelles zones en que l’ús residencial sigui el principal.  
  

 
Previsió d’àrees subjectes a remodelació urbana. 
 
Creació d’una nova zona de reforma o remodelació per a regular les condicions de canvi  

dels usos industrials per residencials i per a sistemes urbans, en la que s’incloguin, entre 
d’altres, aquelles zones industrials qualificades com a 7.c) pel PG’84 i per a les que la revisió 
determini la conveniència de canvi d’ús.  
 
 
 
 
6.3.2. QUALIFICACIÓ  DEL SÒL URBÀ ADOPTADA 

 
 

Zones del sòl urbà 
 
La reglamentació detallada dels usos i de les condicions d’ordenació de les edificacions del sòl 
urbà es realitza mitjançant la delimitació de les següents zones, els límits de les quals es 
grafien a la sèrie 2 dels plànols d’ordenació sobre els topogràfics originals a  E 1/1.000.  
 
L’augment  del nombre de zones en relació a les previstes al planejament immediatament 
anterior respon al criteri del pla d’ajustar les determinacions urbanístiques a la realitat 
consolidada existent, sempre que aquesta no impedeix l’assoliment dels objectius més 
generals  del POUM. 
   
L’adscripció dels terrenys a cadascuna de les zones  es distingeix amb un codi  segons les 
següents correspondències: 
 
 

6. Zona del nucli històric  
6.1  Zona de rehabilitació  de l’estructura urbana de la a Vila. 
6.2  Zona de rehabilitació  de l’estructura urbana dels ravals. 
6.3 Zona de reducció de la volumetria edificatòria. 

 
7 Zona d’eixample  urbà 

7.1.  Zona d’eixample urbà en illa oberta.  
7.2.  Zona d’eixample urbà en illa tancada. 
7.3.  Zona d’eixample urbà en ordenació específica. 

  
8. Zona suburbana 

8.1.   Zona suburbana d’habitatges unifamiliars. 
8.2.   Zona suburbana d’habitatges plurifamiliars. 

  
9. Zona d’edificació aïllada unifamiliar 

9.1.  Zona d’edificació aïllada unifamiliar d’intensitat I 
9.2.  Zona d’edificació aïllada unifamiliar d’intensitat II 
9.3.  Zona d’edificació aïllada unifamiliar d’intensitat III 
9.4.  Zona d’edificació aïllada unifamiliar d’intensitat IV 
9.5. Zona d’edificació aïllada unifamiliar d’intensitat V 
 

10. Zona d’edificació aïllada plurifamiliar 
10.1  Zona d’edificació aïllada plurifamiliar 1.  
10.2  Zona d’edificació aïllada plurifamiliar 2. 
10.3 Zona d’edificació aïllada plurifamiliar 3. 

 
11.  Verd privat 
 
12. Zona Industrial objecte de remodelació urbana 
 
13. Zona  d’indústria aïllada. 

13.1  Zona d’indústria aïllada d’intensitat I 
13.2  Zona d’indústria aïllada d’intensitat II 
13.3  Zona d’indústria aïllada d’intensitat III 

 
14. Zona d’indústria segons alineacions. 
 
15. Zona d’activitats econòmiques en edificació aïllada 
 
16. Zona d’activitats econòmiques  segons alineacions. 

 
 

El nucli històric.   
 
El nucli històric comprèn les àrees on es va originar l’assentament  urbà de Ripoll, i aquelles 
altres on s’hi va anar desenvolupant posteriorment, fins el segle XVIII. S’hi distingeix: la Vila,  
estesa des del monestir fins les ribes del Ter i del Freser, i que es correspon amb el clos de la 
muralla medieval; i els ravals, nascuts extramurs,  al llarg dels camins rals,  que unien la vila 
amb la resta del territori.   
 
A diferència de l’ àrea del clos emmurallat, on les edificacions ocupen la totalitat de la parcel·la 
on es situen, en els ravals, les edificacions n’ocupen una part,  la resta de terreny, és destinat a 
hort o jardí,  i constitueix l’espai lliure privat. 
 
Per  raó de les  diferents vicissituds  socials i econòmiques que s’han desenvolupat dins 
aquesta reduïda àrea urbana durant el llarg període de temps que s’estén des  dels seus 
orígens fins l’actualitat, les estructures urbanes i edificatòries que aplega presenten  
característiques diverses tan pel que fa a la seva antiguitat, morfologia, interès històric o 
arquitectònic, i nivell de conservació, com  també per la seva capacitat d’adaptació a les  noves 
exigències de la societat actual quant a habitabilitat i accessibilitat. 
 
En funció de les característiques morfològiques de les edificacions i de les diferents formes 
d’intervenció  que el pla preveu dins el  Nucli històric per tal de garantir la seva integració 
funcional i social dins del conjunt urbà,  s’hi distingeixen les següents zones: 
 
 
1. Es qualifiquen com a Zona de rehabilitació de l’estructura urbana de la vila, i s’identifiquen 
amb el codi (6.1), aquells terrenys i immobles compresos dins l’àmbit del clos medieval  que 
han de ser objecte de conservació, rehabilitació i en determinats casos de substitució i nova 
edificació.  
 
2. Es qualifiquen amb el codi (6.2)  aquells altres terrenys i immobles dels ravals que si bé han 
de ser objecte també d’aquestes actuacions, presenten característiques tipològiques 
diferenciades.   



 
3. Es qualifiquen com a Zona de reducció de la volumetria edificatòria. (6.3) aquells terrenys 
amb edificacions no incloses en  el catàleg de béns protegits en els que resulta necessari 
reduir-hi el volum edificat, per a augmentar l’assolellament i les vistes dels habitatges de 
l’entorn.  També comprèn aquelles altres edificacions que dificulten o impedeixen la visió o la 
recuperació de la muralla medieval.  
 
 
Els eixamples  
 
Correspon a aquelles àrees de creixement urbà que s’han desenvolupat a continuació del  nucli 
històric, fins a final del segle XX,  ocupant terrenys situats  ambdós costats de les noves 
carreteres que varen substituir els camins rals, i del nou carrer d’accés a l’estació de tren.  
 
El traçat viari d’aquesta zona respon a estructures viàries diverses: en la seva major extensió 
respon als plans d’eixample de fins el començament del XX, i forma una malla viària; però 
també està constituït únicament per les alineacions de les vies d’accés, com la carretera de 
Ribes o la de Sant Joan. Les edificacions daten de moments històrics diferents però la seva 
major part són de finals del segle XX.  
 
Atenent a les variants  tipològiques que les anteriors circumstàncies han generat, es 
distingeixen tres zones d’Eixample. Tenen en comú la seva posició urbana central, el destí 
principal de les edificacions a habitatges plurifamiliars, en diferents intensitats, però també a 
altres usos urbans especialment en planta baixa. 
 
Ocupa la major part dels terrenys planers propers al centre històric, i no destinats a usos 
industrials. La seva extensió és de quasi 16 Ha. i el sostre total edificable és aproximadament 
de 500 mil metres quadrats, i és per tant, amb diferència,  la zona amb més capacitat 
d’edificació de totes les zones residencials. 
 
 

Les zones suburbanes  
 
Les zones suburbanes apleguen  aquelles  àrees  que s’han consolidat en la seva major 
extensió  a partir d’un tipus edificatori constituït per habitatges bàsicament unifamiliars, però 
també plurifamiliars entre mitgeres, baixa alçada  -el nombre màxim de plantes no és mai 
superior a  tres  plantes- amb jardí, de promoció individual o conjunta, formant rengles 
d’edificació. 
 
El tipus d’edificació característic és entre mitgeres, formant rengles d’edificació amb façanes 
alineades al vial, o  reculades per a l’establiment de jardins frontals; en limitats casos, formant 
illes tancades per les edificacions, per que responen a ordenacions anteriorment aprovades. 
 
Ocupa tant els terrenys planers més residuals situats generalment més enllà de les zones 
d’eixample, com també els que presenten més pendent, al peu de les planes de les terrasses 
altes o sobre aquestes; com és el cas d’Engordans, Caselles, o Vista Alegre. 
 
La seva extensió és de 10,5 Ha. aproximadament i el sostre total edificable és de 151 mil 
metres quadrats.  
 
 
 
 

 
Zones d’edificació aïllada 
 
Comprenen aquelles àrees destinades a usos residencials, en que els espais no edificats de la 
parcel·la n’ocupen la major extensió, i en les que les edificacions estan separades respecte de 
tots o quasi tots els límits de la parcel·la. 
 
Apleguen tan les zones amb característiques de ciutat-jardí com aquelles altres en les que 
predomina el tipus d’edificació aïllada en forma de blocs. 
 
En funció de la mida de les parcel·les i de les intensitats d’edificació i d’ús permeses i de la 
tipologia dels habitatges, es diferencien el dos grans subgrups : Les zones d’edificació aïllada 
unifamiliar i les d’edificació aïllada plurifamiliar. 
 
- Les zones d’edificació aïllada unifamiliar  
 
Aquestes zones ocupen en la seva major extensió els terrenys amb pendent situats a cotes 
superiors a les terrasses altes, i també sobre aquestes: Vista Alegre – Costabona, Engordans, 
Caselles, Mas Torrents. En molt menor extensió, també ocupen determinats indrets més 
propers a la zones d’eixample.    
La seva extensió és de 19,34 Ha  i el sostre total edificable és de 109 mil metres quadrats.  
    
 
- Les zones d’edificació aïllada plurifamiliar 
 
Dels dos grups d’edificació aïllada el que correspon a les edificacions plurifamilars és el de 
menor extensió, 6,64 Ha,   és a dir, una tercera part de l’extensió de les zones unifamiliars; si 
bé el sostre total edificable és de més de 115 mil metres quadrats. 
 
Ocupa sòls desigualment distribuïts dins el nucli urbà, en tots els barris i situacions.  On es 
produeix la major concentració és: al pla de Sant Pere, a Cal Deu, i al Pla.  
 
 
 
Verd privat  
 
Es qualifiquen sota la denominació de Verd Privat (11) aquells espais que per l’especial interès 
paisatgístic, històric, o cultural dels jardins i  les edificacions que contenen han d’ésser objecte 
de protecció, com és el cas de determinats fragments del Sòcol Verd. 
 
Comprèn també aquells terrenys que han de romandre lliures d’edificació per a la salvaguarda  
de les visuals o perspectives en relació a un edifici, o conjunt d’interès arquitectònic o històric, 
inclosos dins el catàleg de béns protegits, com és el cas de la zona del Monestir. 
 
La seva extensió no arriba a una hectàrea.   
 
 

Zones subjectes a reforma o remodelació urbana. 
 
Correspon a aquells terrenys ocupats o destinats a usos industrials que han resultat o 
resultaran en una posició urbana inadequada com a conseqüència del desenvolupament 
urbanístic de la ciutat; són terrenys qualificats en l’anterior planejament general com a zona per  



a usos industrials però susceptible de poder ser transformats per a  altres usos en 
determinades condicions: Filpur, El Pla,  La Cotolla. 
 
El pla preveu el procés de canvi d’ús d’aquest terrenys, que comporta en  general l’enderroc o 
substitució  de les edificacions existents quan les activitats industrials es traslladin o cessin, i 
pretén aprofitar-lo per a realitzar determinades operacions de reforma urbana que facilitin  la 
inserció dels noves edificacions per a usos residencials i comercials  en el context urbà on es 
troben, i en millorin  la seva qualitat ambiental i funcional. 
 
El pla inclou aquests terrenys en àmbits de polígons d’actuació o de plans de millora urbana, el 
límit del qual es defineix en els plànols de la sèrie 1. Dins aquests àmbit el pla propugna 
operacions de reforma que consisteixen, a més de la implantació dels nous usos, en la millora 
de la vialitat, i en l’increment dels espais lliures o d’equipaments públics que compensen 
globalment els increments de les densitats de població. 
 
Quan aquestes operacions estan desenvolupades pel propi pla, la regulació s’efectua dins de 
polígons d’actuació amb una ordenació detallada; en els altres casos   (Zona 12) han de ser 
desenvolupades a través d’un pla de Millora Urbana que es podrà redactar quan hagin cessat 
les activitats existents i que representin al menys el 50 % del sòl comprès dins l’àmbit. Els 
objectius i condicions de la reforma urbana, s’estableixen a la normativa del pla.  
 
Mentre no s’aprovi el pla de millora urbana es preveu una regulació transitòria de l’ús: els usos 
que correspon als terrenys qualificats com a zona de reforma urbana, són els de la zona 
d’indústria aïllada.  
 
 
Zones industrials  
 
El pla distingeix dos grups de zones industrials segons el seu tipus d’ordenació de l’edificació: 
 
- Zones industrials amb edificació aïllada  
Correspon a aquelles àrees destinades a la ubicació d’indústries i magatzems en edificacions 
aïllades. Dins d’aquesta zona el pla distingeix diferents categories en funció de la superfície 
mínima de parcel·la i d’altres paràmetres d’ordenació.  
 
Aquestes zones ocupen la major extensió dels polígons industrials de les carreteres de Ribes, 
de Sant Joan i de la Ronda Mas d’En Bosch.  
 
L’extensió d’aquestes zones  és de 40,6 Ha, i el sostre edificable és aproximadament de 269 
mil m2.  
 
 
- Zona d’indústria segons alineacions 
 
Correspon a aquelles àrees destinades a la ubicació d’indústries i magatzems en edificacions 
agrupades entre mitgeres, alineades o no a la via pública, formant barres, segons els 
perímetres grafiats als plànols d’alineacions de l’edificació. 
 
Aquesta zona ocupa una extensió considerablement petita en relació al total  les zones 
industrials, doncs la seva extensió és de 10 Ha, i el sostre edificable és de 69 mil metres 
quadrats. 
 
 
 

Zona d’activitats econòmiques en edificació aïllada 
 
Correspon a aquelles àrees  destinades a la implantació d’activitats econòmiques terciàries i 
serveis sigui en edificació aïllada, sigui segons alineacions. 
 
La seva situació és dispersa dins el conjunt de les zones urbanes, però són presents en cada 
barri o districte urbà, amb alguna de les dues modalitats que el pla estableix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONA 6. EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 
                              

      Superficie Ocupació Sostre Edificable PP Sostre  
Reg. Catastra  Tipus Zona Sostre PB PP PP Total 
UTM ILLA    m2 m2 m2 nº  T. m2 nº  T. Edificable 

                              
               
29 27 5  6 2 815,40 736,38 736,38 2 1472,76    2209,14 
29 27 5  6 2 583,95 395,17 279,38 2 558,76    953,93 
29 27 5  6 2 410,82 230,72 194,44 2 388,88    619,60 
29 27 8  6 2 1421,77 435,27 435,27 2 870,54    1305,81 
29 25 6  6 2 587,98 587,98 587,98 2 1175,96 177,10 1 177,10 1941,04 
30 21 9  6 2 374,63 300,97 300,97 3 902,91    1203,88 
30 23 4  6 2 503,92 503,92 467,82 2 935,64    1439,56 
30 23 3  6 2 1405,94 887,84 887,84 3 2663,52    3551,36 
30 24 4  6 1 1066,68 1066,68 995,18 2 1990,36 235,76 1 235,76 3292,80 
30 24 5  6 1 1273,61 1273,61 763,12 3 2289,36    3562,97 
30 24 7  6 1 262,31 262,31 262,31 3 786,93    1049,24 
30 24 7  6 1 133,19 133,19 115,22 3 345,66    478,85 
30 25 3  6 1 1458,88 1374,70 1458,88 3 4376,64    5751,34 
30 25 3  6 3 363,55    0,00    0,00 
30 25 3  6 3 238,84    0,00    0,00 
30 25 4  6 1 379,83 379,83 379,83 3 1139,49    1519,32 
30 25 5  6 1 1256,90 1158,60 1123,25 3 3369,75    4528,35 
30 25 6  6 1 586,65 586,65 482,17 2 964,34 259,04 1 259,04 1810,03 
30 25 7  6 1 543,97 543,97 543,97 3 1631,91    2175,88 
30 25 2  6 1 562,67 562,67 562,67 3 1688,01    2250,68 
30 26 9  6 1 457,30 457,30 297,58 3 892,74    1350,04 
30 26 7  6 1 1752,33 1623,11 1605,47 2 3210,94 1347,22 1 1347,22 6181,27 
30 27 1  6 2 1665,94 1045,75 953,71 1 953,71 831,92 1 831,92 2831,38 
30 27 8  6 2 548,23 316,27 316,27 2 632,54    948,81 
31 21 9  6 2 604,09 214,36 214,36 2 428,72    643,08 
31 23 3  6 1 2661,17 2661,17 1954,39 3 5863,17    8524,34 
31 23 6  6 1 382,91 382,91 382,91 2 765,82 209,84 1 209,84 1358,57 
31 23 1  6 2 829,98 476,69 476,69 3 1430,07    1906,76 
31 24 3  6 1 549,93 549,93 549,93 3 1649,79    2199,72 
31 24 2  6 1 2012,68 1994,31 1810,92 1 1810,92 1748,88 2 3497,76 7302,99 
31 24 2  6 3 64,12    0,00    0,00 
31 24 6  6 1 1199,19 1199,19 1199,19 3 3597,57    4796,76 
31 24 9  6 1 423,08 239,85 423,08 3 1269,24    1509,09 
31 24 8  6 1 285,15 285,15 285,15 3 855,45    1140,60 
31 25 6  6 1 844,03 844,03 844,03 3 2532,09    3376,12 
31 25 2  6 1 363,17 363,17 363,17 3 1089,51    1452,68 
31 25 9  6 1 707,48 707,48 707,48 3 2122,44    2829,92 
31 25 3  6 1 326,98 326,98 326,98 3 980,94    1307,92 
31 25 4  6 1 290,68 290,68 290,68 3 872,04    1162,72 
31 25 0  6 1 334,09 334,09 334,09 3 1002,27    1336,36 
31 25 0  6 3 222,37    0,00    0,00 
31 25 0  6 1 234,58 234,58 234,58 3 703,74    938,32 
31 25 5  6 1 1128,76 1091,28 1128,76 3 3386,28    4477,56 
31 25 8  6 1 845,72 845,72 845,72 3 2537,16    3382,88 
31 25 7  6 1 1248,90 1248,90 1139,26 3 3417,78      4666,68 
31 25 7  6 3 143,92    0,00    0,00 
31 26 7  6 1 443,70 443,70 443,70 3 1331,10    1774,80 
31 27 5  6 2 509,75 344,44 344,44 2 688,88    1033,32 
32 23 1  6 1 1712,54 1622,05 1622,05 3 4866,15    6488,20 
32 24 2  6 1 3341,93 3105,87 3190,06 3 9570,18    12676,05 
32 24 2  6 1 635,07 635,07 635,07 3 1905,21    2540,28 
32 25 2  6 1 458,32 458,32 458,32 3 1374,96    1833,28 
32 25 3  6 1 569,81 569,81 569,81 3 1709,43    2279,24 
32 25 6  6 2 277,80 277,80 277,80 1 277,80 126,43 2 252,86 808,46 
32 26 3  6 1 630,72 630,72 594,46 3 1783,38    2414,10 
33 24 6  6 2 394,38 394,38 394,38 2 788,76    1183,14 
33 24 5  6 2 1055,44 555,91 555,91 2 1111,82    1667,73 
35 24 2  6 2 377,24 181,69 181,69 2 363,38    545,07 
35 24 2  6 2 382,35 164,16 164,16 2 328,32    492,48 
30 24 3  6 2 728,26 681,05 631,80 3 1895,40    2576,45 
32 26 3  6 1 1237,17 1100,85 984,06 3 2952,18    4053,03 
               
                              
Suma total    47112,75 40319,18   100503,30   6811,50 147633,98
                              
               

  
6.  NUCLI HISTÒRIC. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 7.   EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 
                                   

      Superficie Superficie Edificable 
Reg. Catastra  Tipus Zona PB PP PP PP 
UTM ILLA      m2 m2 m2 nº T. m2 nº  T. m2 nº T. 

Sup. Total 

                                   
31 20 5  7 2 2757,62 2757,62 2124,69 3 6374,07 413,16 1 413,16      9544,85 
32 20 1  7 1 1179,56 404,12 404,12 2 808,24           1212,36 
33 20 9  7 1 809,59 394,64 394,64 3 1183,92           1578,56 
33 20 9  7 3 331,76     0,00           1655,00 
33 20 9  7 3 1689,55     0,00           7116,00 
33 20 9  7 3 1291,24     0,00           2582,00 
33 20 9  7 1 2483,02 1538,84 1467,12 3 4401,36           5940,20 
33 20 9  7 1 1950,22 1351,58 1351,58 3 4054,74           5406,32 
33 20 9  7 3 1100,91     0,00           2202,00 
31 19 9  7 2 3886,85 3886,85 3217,84 3 9653,52           13540,37 
32 19 9  7 2 3400,67 3300,83 2302,84 4 9211,36           12512,19 
31 18 6  7 1 1086,15 1086,15 1086,15 3 3258,45 697,16 1 697,16      5041,76 
32 18 3  7 1 397,52 397,52 397,52 4 1590,08           1987,60 
32 18 5  7 2 825,74 718,94 718,94 3 2156,82           2875,76 
31 18 7  7 2 4408,78 4408,78 3290,53 4 13162,12           17570,90 
32 18 6  7 1 3842,50 3639,29 3842,50 4 15370,00           19009,29 
31 17 9  7 2 2858,11 2858,11 2512,88 4 10051,52           12909,63 
32 17 1  7 2 5029,35 5029,35 3423,77 4 13695,08           18724,43 
33 17 2  7 1 5390,14 5343,09 3568,59 4 14274,36           19617,45 
34 17 3  7 1 256,88 256,88 256,88 3 770,64           1027,52 
34 17 3  7 1 1279,61 1065,38 1001,49 4 4005,96           5071,34 
34 17 3  7 1 831,41 831,41 473,42 4 1893,68           2725,09 
34 17 3  7 3 3267,94     0,00           9263,00 
32 16 8  7 2 3320,06 3320,06 2591,67 4 10366,68           13686,74 
33 16 2  7 2 2122,87 2122,87 1808,26 3 5424,78           7547,65 
33 16 9  7 2 2622,75 2622,75 2167,37 3 6502,11           9124,86 
34 16 6  7 1 5348,72 2854,40 2854,40 3 8563,20           11417,60 
33 15 4  7 2 3917,91 3917,91 2960,24 4 11840,96           15758,87 
33 15 2  7 2 3810,66 3810,66 3291,91 3 9875,73           13686,39 
37 12 1  7 3 862,76 623,49 623,49 3 1870,47           2493,96 
35 20 1  7 1 1193,86 1193,86 993,24 4 3972,96           5166,82 
35 20 1  7 1 1197,64 1197,64 997,42 4 3989,68           5187,32 
35 20 1  7 1 1214,29 1214,29 1019,11 4 4076,44           5290,73 
35 20 1  7 1 562,50 562,50 562,50 2 1125,00 332,88 1 332,88      2020,38 
35 21 5  7 2 3517,98 2908,05 2908,05 3 8724,15 1439,06 1 1439,06      13071,26 
36 22 8  7 1 5190,29 4506,41 3660,60 2 7321,20 2889,69 1 2889,69      14717,30 
36 21 8  7 2 1546,35 1546,35 1373,49 3 4120,47           5666,82 
36 21 5  7 2 1800,88 1800,88 1525,47 2 3050,94 1412,00 1 1412,00      6263,82 
37 21 3  7 2 1039,02 891,63 891,63 2 1783,26 742,17 1 742,17      3417,06 
36 20 4  7 2 1759,52 1759,52 1494,31 2 2988,62 1237,19 1 1237,19      5985,33 
37 21 2  7 1 1653,53 1653,53 1275,92 2 2551,84 943,96 1 943,96      5149,33 
37 21 9  7 1 2201,75 1533,99 1533,99 2 3067,98 967,05 1 967,05      5569,02 
37 20 9  7 2 835,78 716,97 716,97 2 1433,94 546,06 1 546,06      2696,97 
37 20 9  7 1 412,56 412,56 359,89 2 719,78           1132,34 
37 20 9  7 3 301,07 301,07              301,07 
37 20 9  7 3 290,04 252,86 252,86 3 758,58           1011,44 
37 21 9  7 3 185,63 101,67 101,67 2 203,34 16,35 1 16,35      321,36 
35 22 5  7 1 2128,27 1476,42 1476,42 2 2952,84 1379,85 1 1379,85 1009,42 1 1009,42 6818,53 
35 23 8  7 2 406,78 406,78 406,78 3 1220,34           1627,12 
35 22 3  7 1 1682,63 1682,63 1251,92 3 3755,76           5438,39 
35 20 1  7 1 1126,66 1126,66 715,91 2 1431,82           2558,48 
34 22 4  7 1 747,71 747,71 647,34 3 1942,02           2689,73 
34 23 7  7 1 1722,07 1722,07 1267,37 2 2534,74 695,60 1 695,60      4952,41 
35 23 2  7 1 944,52 671,15 511,59 3 1534,77           2205,92 
33 22 4  7 1 772,16 733,27 733,27 3 2199,81           2933,08 
34 23 1  7 1 1260,84 1260,84 1006,67 3 3020,01           4280,85 
34 23 9  7 2 1619,49 1619,49 1405,78 2 2811,56 1159,37 1 1159,37      5590,42 
34 24 1  7 1 1330,35 714,85 657,85 2 1315,70           2030,55 
34 24 7  7 1 1540,84 1540,84 1012,20 3 3036,60           4577,44 
33 23 3  7 1 2473,11 2473,11 1918,82 3 5756,46           8229,57 
33 23 6  7 2 942,44 942,44 854,33 3 2562,99           3505,43 
34 24 1  7 1 1443,29 1443,29 1029,24 3 3087,72           4531,01 
33 24 8  7 2 422,92 422,92 422,92 3 1268,76           1691,68 
33 23 5  7 2 639,25 639,25 639,25 3 1917,75           2557,00 
34 24 1  7 1 1142,95 1068,86 730,82 2 1461,64 494,75 1 494,75      3025,25 
32 24 6  7 1 1289,65 1289,65 921,44 3 2764,32           4053,97 
33 24 6  7 1 741,15 235,97 235,97 3 707,91           943,88 
32 26 5  7 1 358,61 358,61 358,61 3 1075,83           1434,44 
33 25 4  7 1 2003,79 1021,66 896,56 2 1793,12 591,44 1 591,44      3406,22 
32 29 2  7 1 1164,66 681,25 681,25 3 2043,75           2725,00 
32 27 5  7 3 2308,87 1694,43 1213,50 4 4854,00 609,00 1 609,00      6362,00 
32 26 3  7 1 1193,44 990,15 990,15 3 2970,45           3960,60 
25 28 7  7 1 2205,24 901,09 901,09 3 2703,27           3604,36 
25 28 7  7 1 2721,93 2721,93 1762,20 3 5286,60           8008,53 
26 28 9  7 1 296,02 296,02 296,02 2 592,04 159,00 1 159,00      1047,06 
27 28 2  7 1 510,83 426,82 310,73 2 621,46 225,22 1 225,22      1273,50 
27 28 7  7 1 1127,62 1127,62 863,21 3 2589,63           3717,25 
28 26 3  7 3 398,41 398,41 329,52 3 988,56 116,00 1 116,00      1502,97 
28 26 5  7 3 171,01     0,00           1680,00 
28 26 5  7 1 1047,69 634,03 634,03 3 1902,09           2536,12 
28 27 1 7 1 906,30 678,31 589,66 3 1768,98        2447,29 



ZONA 7.   EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 
                                   

      Superficie Superficie Edificable 
Reg. Catastra  Tipus Zona PB PP PP PP 
UTM ILLA       m2 m2 m2 nº  T. m2 nº  T. m2 nº T. 

Sup. Total 

                  
29 26 8   7 1 934,20 447,26 447,26 3 1341,78           1789,04 
29 26 8   7 1 941,02 688,96 688,96 3 2066,88           2755,84 
29 26 8   7 1 917,67 748,14 748,14 3 2244,42           2992,56 
29 25 5   7 1 464,60 464,60 417,78 3 1253,34           1717,94 
29 25 5   7 1 416,99 416,99 416,99 3 1250,97           1667,96 
29 25 5   7 1 334,45 334,45 334,45 3 1003,35           1337,80 
29 25 6   7 1 287,18 271,52 271,52 3 814,56           1086,08 
33 14 2   7 3 996,35 522,40 522,40 3 1567,20           2089,60 
33 14 2   7 3 704,47 418,17 418,17 3 1254,51           1672,68 
33 14 2   7 3 1588,54 835,89 835,89 3 2507,67           3343,56 
36 22 4   7 1 1945,54 823,85 823,85 3 2471,55           3295,40 
36 22 4   7 1 1097,69 735,84 735,84 3 2207,52           2943,36 
35 23 9   7 1 708,73 568,60 568,60 3 1705,80           2274,40 
37 20 9   7 3 737,35 532,33 532,33 4 2129,32           2661,65 
37 20 9   7 3 361,02 168,05 165,05 4 660,20           828,25 
37 20 9   7 3 1270,19 431,44 431,44 3 1294,32           1725,76 
32 28 9   7 1 1331,11 1331,11 1331,11 4 5324,44         6655,55 
32 28 9   7 1 750,81 509,43 509,43 3 1528,29         2037,72 
32 28 9   7 1 3842,52 2192,46 2192,46 3 6577,38         8769,84 
32 28 9   7 3 1202,03 806,71 755,04 3 2265,12 396,01 1 396,01    3467,84 

                 
                                   
SUMA TOTAL   146394,94 122045,23   321367,62   16653,80   1009,42 473821,65
                                   
                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  EIXAMPLE URBÀ. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  SUBURBANA. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 

ZONA 8.  EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 
                              

      Superficie Superficie Edificable 
Reg. Catastra  Tipus Zona PB PP   PP   Sup. Total 

UTM  ILLA    m2 m2 m2 nº  T. m2 nº  T.  

                             
              

25 28 7  8 1 619,42 395,48 395,48 2 790,96      1186,44 
26 28 9  8 1 2076,04 649,61 649,61 2 1299,22      1948,83 
26 28 9  8 2 975,41 546,16 546,16 1 546,16      1092,32 
26 26 8  8 1.1 282,26 282,26         282,26 
26 26 8  8 1 1630,55 1090,90 1090,90 1 1090,90      2181,80 
26 25 5  8 1 1761,33 1050,26 1156,62 1 1156,62 391,05 1 391,05 2597,93 
26 26 3  8 1 1177,57 773,31 773,31 1 773,31      1546,62 
28 26 3  8 1 1386,95 641,38 641,38 2 1282,76      1924,14 
28 26 3  8 2 936,84 468,40 468,40 2 936,80      1405,20 
28 27 6  8 2 819,78 819,78 819,78 2 1639,56      2459,34 
29 26 8  8 2 820,37 668,92 668,92 2 1337,84      2006,76 
30 23 6  8 1.1 251,89 251,89         251,89 
32 13 1  8 1 4513,38 1202,98 1202,98 2 2405,96      3608,94 
33 22 6  8 1 787,87 505,78 505,78 2 1011,56      1517,34 
33 29 6  8 1 1270,63 703,03 703,03 2 1406,06      2109,09 
33 30 6  8 2 1392,51 462,32 462,32 2 924,64      1386,96 
33 29 6  8 2 1619,82 1031,99 1031,99 2 2063,98      3095,97 
33 29 6  8 2 631,87 598,95 568,07 2 1136,14      1735,09 
33 27 7  8 1 1081,33 776,14 776,14 2 1552,28      2328,42 
33 26 6  8 1 368,63 278,27 278,27 2 556,54      834,81 
33 25 4  8 1 766,91 409,66 409,66 2 819,32      1228,98 
33 12 3  8 1 1633,99 1106,95 1106,95 2 2213,90      3320,85 
33 12 3  8 2 1707,31 1183,36 1183,36 2 2366,72      3550,08 
33 12 6  8 1 2562,41 1474,47 1474,47 1 1474,47 1222,39 1 1222,39 4171,33 
33 O9 5  8 1 2394,96 1287,98 1287,98 1 1287,98      2575,96 
33 O9 5  8 1 2368,04 1244,31 1244,31 1 1244,31      2488,62 
33 13 9  8 1 2599,66 1058,38 1058,38 2 2116,76      3175,14 
33 13 9  8 1.1 250,48 250,48         250,48 
34 28 1  8 1 917,47 605,00 605,00 2 1210,00      1815,00 
34 28 1  8 1 1423,83 821,07 821,07 2 1642,14      2463,21 
34 27 4  8 1 722,57 527,33 527,33 2 1054,66      1581,99 
34 24 8  8 2 447,55 447,55 447,55 2 895,10      1342,65 
34 24 9  8 2 378,23 378,23 308,77 2 617,54      995,77 
34 24 3  8 2 173,91 173,91 173,91 2 347,82      521,73 
34 O9 9  8 1 1508,97 670,03 670,03 1 670,03      1340,06 
34 O9 9  8 1 1533,73 715,41 715,41 1 715,41      1430,82 
34 O9 9  8 1 1413,61 669,99 669,99 1 669,99      1339,98 
34 O9 9  8 1 1377,34 668,11 668,11 1 668,11      1336,22 
34 O8 3  8 1 1622,52 656,48 656,48 1 656,48      1312,96 
34 O8 3  8 1 1585,65 732,34 732,34 1 732,34      1464,68 
34 11 7  8 1 329,77 272,11 272,11 1 272,11      544,22 
34 11 9  8 1 526,60 274,06 274,06 1 274,06      548,12 
34 30 7  8 1.1 658,33 658,33         658,33 
35 31 6  8 2 224,33 224,33 224,33 2 448,66      672,99 
35 32 4  8 1 5549,23 1838,73 1640,16 2 3280,32      5119,05 
35 24 7  8 2 1092,77 1092,77 1092,77 2 2185,54      3278,31 
35 24 7  8 1.1 937,75 937,75         937,75 
35 24 8  8 1 453,06 269,07 113,05 2 226,10      495,17 
35 23 5  8 2 1144,05 767,39 767,39 2 1534,78      2302,17 
35 23 5  8 2 1523,58 800,93 644,34 2 1288,68      2089,61 
35 23 9  8 1 695,58 438,36 438,36 2 876,72      1315,08 
35 20 1  8 1 2265,24 899,82 899,82 2 1799,64      2699,46 
36 22 4  8 1 1080,87 703,59 703,59 1 703,59      1407,18 
36 22 4  8 2 1868,61 1044,55 1044,55 1 1044,55 143,66 1 143,66 2232,76 
36 12 5  8 1 584,65 482,58 482,58 1 482,58      965,16 
37 23 1  8 1 2888,54 1521,77 1178,28 2 2356,56      3878,33 
37 22 4  8 1 1897,28 1300,04 1300,04 1 1300,04 604,50 1 604,50 3204,58 
37 12 1  8 1 1045,97 490,74 490,74 2 981,48      1472,22 
38 19 5  8 2 2327,54 1013,13 1013,13 2 2026,26      3039,39 
38 16 3  8 1 4029,18 1608,96 1608,96 1 1608,96 1157,52 1 1157,52 4375,44 
38 16 4  8 1 1805,72 813,69 813,69 2 1627,38      2441,07 
38 15 4  8 1 6230,73 2457,31 2457,31 2 4914,62      7371,93 
38 11 1  8 1 3893,47 944,11 944,11 2 1888,22      2832,33 
39 19 3  8 2 2056,39 1666,46 1666,46 2 3332,92      4999,38 
39 20 8  8 2 2178,80 1755,91 1755,91 2 3511,82      5267,73 
39 20 6  8 2 2312,56 1713,44 1713,44 2 3426,88      5140,32 
39 16 1  8 1 2544,56 1051,66 1051,66 2 2103,32      3154,98 

Castelladrall 1  8 1 1095,81 432,00 432,00 2 864,00      1296,00 
Castelladrall 2  8 1 1568,20 576,00 576,00 2 1152,00      1728,00 
Castelladrall 3  8 1 1053,76 429,03 429,03 2 858,06      1287,09 

OO13003  8 2 758,01 599,01 599,01 2 1198,02      1797,03 
31 21 9  8 2 1942,14 1041,59 880,83 1 880,83 542,84 1 542,84 2465,26 
27 28 7  8 1 1300,34 525,00 420,00        1092,00 
37 22 8  8 2 1860,12 678,45 678,45 2 1356,90      2035,35 

               
                             
Suma total    113517,13 59601,52   93119,97   4061,96 157350,45 
                             

             



ZONA 9.   EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 

                      
    Superficie Sup. Edific. Sup. Total 

Reg. Catastra  Zona   Coef. Coef. PB 
UTM ILLA  m2 Tipus Ocup. Edif. m2 

Edificació 

                      
           

14 41 5 4 6404,26 9 3 0,30 0,35 1921,28 2241,49 
14 40 5 4 1306,72 9 3 0,30 0,35 392,02 457,35 
15 41 2 4 10731,19 9 4 0,40 0,60 4292,48 6438,71 
16 42 1 4 7642,47 9 4 0,40 0,60 3056,99 4585,48 
27 28 2 1 956,30 9 5 0,40 0,80 382,52 765,04 
27 28 2 1 773,13 9 5 0,40 0,80 309,25 618,50 
28 27 6 1 888,58 9 4 0,40 0,60 355,43 533,15 
28 27 6 1 1515,38 9 5 0,40 0,80 606,15 1212,30 
30 15 8 3 10659,47 9 1 0,15 0,25 1598,92 2664,87 
30 12 6 3 8103,19 9 3 0,30 0,35 2430,96 2836,12 
31 12 6 3 15751,62 9 3 0,30 0,35 4725,49 5513,07 
31 15 6 3 2167,51 9 4 0,40 0,60 867,00 1300,51 
32 15 8 3 4723,59 9 4 0,40 0,60 1889,44 2834,15 
32 14 3 3 10020,33 9 4 0,40 0,60 4008,13 6012,20 
32 13 5 3 1636,69 9 4 0,40 0,60 654,68 982,01 
32 13 1 3 3702,40 9 4 0,40 0,60 1480,96 2221,44 
32 13 1 3 1802,52 9 4 0,40 0,60 721,01 1081,51 
33 10 4 3 4158,32 9 1 0,15 0,25 623,75 1039,58 
33 14 7 3 714,83 9 4 0,40 0,60 285,93 428,90 
33 11 6 3 4371,39 9 4 0,40 0,60 1748,56 2622,83 
33 10 4 3 8849,77 9 4 0,40 0,60 3539,91 5309,86 
34 11 7 3 16674,69 9 4 0,40 0,60 6669,88 10004,81 
34 10 3 3 2268,90 9 4 0,40 0,60 907,56 1361,34 
34 11 9 3 2295,37 9 4 0,40 0,60 918,15 1377,22 
34 11 7 3 1512,62 9 4 0,40 0,60 605,05 907,57 
35 23 4 2 621,36 9 4 0,40 0,60 248,54 372,82 
35 23 1 2 908,07 9 4 0,40 0,60 363,23 544,84 
35 10 1 3 4397,07 9 4 0,40 0,60 1758,83 2638,24 
35 12 9 3 8635,66 9 4 0,40 0,60 3454,26 5181,40 
35 12 6 3 6211,09 9 4 0,40 0,60 2484,44 3726,65 
36 23 7 2 1193,47 9 1 0,15 0,25 179,02 298,37 
36 11 9 3 4103,67 9 4 0,40 0,60 1641,47 2462,20 
38 22 4 2 1208,98 9 1 0,15 0,25 181,35 302,25 
38 22 3 2 2448,89 9 1 0,15 0,25 367,33 612,22 
38 22 2 2 2189,24 9 4 0,40 0,60 875,70 1313,54 
38 22 3 2 3988,75 9 4 0,40 0,60 1595,50 2393,25 
38 19 4 2 4811,84 9 4 0,40 0,60 1924,74 2887,10 
39 20 6 2 335,44 9 5 0,40 0,80 134,18 268,35 
40 22 1 2 4372,46 9 4 0,40 0,60 1748,98 2623,48 
40 20 2 2 1787,96 9 5 0,40 0,80 715,18 1430,37 
40 20 9 2 2615,03 9 5 0,40 0,80 1046,01 2092,02 
40 19 3 2 4827,64 9 5 0,40 0,80 1931,06 3862,11 
41 37 9 5 2060,92 9 4 0,40 0,60 824,37 1236,55 
41 21 1 1 1442,97 9 5 0,40 0,80 577,19 1154,38 
41 20 3 2 3098,81 9 5 0,40 0,80 1239,52 2479,05 
41 20 2 2 2539,29 9 5 0,40 0,80 1015,72 2031,43 
42 20 3 2 1241,90 9 4 0,40 0,60 496,76 745,14 
42 21 1 2 1335,99 9 5 0,40 0,80 534,40 1068,79 
42 20 3 2 2291,97 9 5 0,40 0,80 916,79 1833,58 

Vista Alegre 2 3471,82 9 1 0,15 0,25 520,77 867,96 
38 19 1 2 939,72 9 4 0,40 0,60 375,89 563,83 
40 19 3 2 706,73 9 3 0,30 0,35 212,02 247,36 
16 42 9 4 2345,85 9 3 0,30 0,35 703,76 821,05 
27 25 6 1 1254,64 9 3 0,30 0,35 376,39 439,12 

           
                      
Suma total  207130,92     73576,06 112144,32 
                      

           

  

9.  EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



 
ZONA 10. EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 

                                    
      Superficie 
Reg. Catastra    Zona Ocupació PB PP PP PP 
UTM ILLA    m2 m2 m2 nº  T. m2 nº  T. m2 nº T. 

Sup. Total 

                                    
                  
21 31 9 4 10 2 3870,24 634,57 552,59 1 552,59 244,12 1 244,12    1431,28
26 28 9 1 10 2 1346,89 460,91 358,09 2 716,18 182,79 1 182,79    1359,88
28 26 3 1 10 3 390,00 390,00 390,00 3 1170,00       1560,00
28 26 3 1 10 3 390,00 390,00 390,00 3 1170,00       1560,00
28 26 3 1 10 3 390,00 390,00 390,00 3 1170,00       1560,00
27 28 7 1 10 2 731,06 207,12 207,12 2 414,24 145,23 2 290,46    911,82
28 27 6 1 10 3 414,49 284,67 156,25 3 468,75       769,00
29 27 8 1 10 2 1051,98 604,38 514,76 2 1029,52 414,14 1 414,14    2048,04
28 28 3 1 10 2 152,00 152,00 152,00 4 608,00       760,00
28 29 1 1 10 2 307,86 307,86 307,86 4 1231,44       1539,30
28 28 4 1 10 2 302,72 302,72 302,72 4 1210,88       1513,60
28 28 5 1 10 2 455,08 455,08 455,08 4 1820,32       2275,40
28 28 6 1 10 2 305,86 305,86 305,86 4 1223,44       1529,30
30 28 2 1 10 2 2166,69 1466,63 1466,63 3 4399,89       5866,52
30 28 2 1 10 2 671,31 671,31 671,31 3 2013,93       2685,24
30 27 5 1 10 2 869,91 869,91 869,91 3 2609,73       3479,64
30 27 6 1 10 2 307,74 307,74 307,74 3 923,22       1230,96
31 27 3 1 10 2 932,46 932,46 932,46 3 2797,38       3729,84
31 28 9 1 10 2 1686,25 1686,25 1686,25 3 5058,75       6745,00
33 29 6 1 10 3 1238,53 300,00          1758,00
33 29 6 1 10 3 6205,13 2614,05          10634,00
34 31 8 5 10 2 261,36 261,36 261,36 2 522,72       784,08
34 31 6 5 10 2 157,82 157,82 157,82 2 315,64       473,46
34 31 5 5 10 2 160,60 160,60 160,60 2 321,20       481,80
35 31 3 5 10 2 160,40 160,40 160,40 2 320,80       481,20
32 24 6 2 10 2 907,80 330,93 330,93 2 661,86       992,79
13 40 3 4 10 2 1065,48 733,34 733,34 3 2200,02       2933,36
13 40 4 4 10 2 362,69 165,61 165,61 2 331,22       496,83
33 20 9 3 10 3 1095,86 324,00          2590,00
33 20 9 3 10 3 2940,69 972,00          5800,00
33 20 9 3 10 3 1922,93 1095,17          5000,00
33 20 9 3 10 3 1880,48 1077,25          5000,00
39 36 2 5 10 2 3537,73 473,91 436,43 1 436,43 345,43 1 345,43 101,16 1 101,16 1356,93
40 37 2 5 10 2 1502,22 706,56 706,56 2 1413,12 342,00 1 342,00    2461,68
29 55 5 1 10 2 396,57 202,51 140,76 2 281,52       484,03
30 25 1 1 10 2 585,64 244,73 244,73 3 734,19       978,92
33 23 3 2 10 2 257,16 190,87 190,87 3 572,61       763,48
38 22 1 2 10 2 1101,48 288,93 288,93 3 866,79       1155,72
38 18 8 2 10 2 1016,79 743,34 743,34 4 2973,36       3716,70
38 18 3 2 10 2 1152,94 737,55 737,55 4 2950,20       3687,75
36 11 9 3 10 3 3820,86 1366,22 1360,22 3 4080,66       5446,88
37 11 8 3 10 3 5810,34 1787,57 1787,57 3 5362,71       7150,28
38 12 2 3 10 2 8301,00 1219,36 1219,36 1 1219,36 302,05 2 604,10    2438,72
38 34 7 5 10 2 901,58 765,54 765,54 1 765,54 450,83 1 450,83    1981,91
38 18 4 2 10 3 111,03           333,00
38 18 4 2 10 3 857,47           840,00
35 24 2 2 10 2 735,85            
                  
                                    
Suma total    65190,97 27899,09   56918,21   2873,87   101,16 112776,34 
                                    
                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  EDIFICACIÓ PLURIFAMILIAR. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



 
 
 
 
 

ZONA 11.  EXTENSIÓ  
                
Reg. Catastra  Tipus NOMS  Extensió 
UTM ILLA     m2 

                
        
31 27 7  11 Claustre  558,57 
31 27 7  11 Monestir  2403,11 
35 10 1  11 Creu roja  2815,28 
35 10 1  11 Caselles  2135,53 
        
                
     SUMA TOTAL  7912,49 
                
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  VERD PRIVAT. SITUACIÓ I EXTENSIÓ  



 
 
 
 

ZONA 12.  EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 

                  
Reg. Catastra  Tipus NOMS  Extensió Sostre 
UTM ILLA     m2 m2 

                  
         
         
37 20 9  12 Cotolla  12946,39 1543,00 

         
                  
     SUMA TOTAL  12946,39 1543,00 
                  
         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  REFORMA I REMODELACIÓ URBANA. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



 
 

ZONA 13.  EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 
                          

    Superficie   
Reg. Catastra  Zona  Coef. Coef. Coef. Ocupació PB TOTAL TOTAL 
UTM ILLA  m2 Tipus Ocup. Edif. Volum m2 m2 m3 

                          
             
19 30 2 4 17104,91 13 1 0,60 0,65 4,00 10262,95 11118,19 68419,64 
47 42 3 5 8274,23 13 2 0,60 0,62 4,50 4964,54 5130,02 37234,04 
13 45 8 4 17739,97 13 3 0,60 0,90 4,50 10643,98 15965,97 79829,87 
14 44 2 4 10867,01 13 2 0,60 0,62 4,50 6520,21 6737,55 48901,55 
14 44 2 4 1275,38 13 3 0,60 0,90 4,50 765,23 1147,84 5739,21 
14 36 1 4 37611,38 13 1 0,60 0,65 4,00 22566,83 24447,40 150445,52 
14 39 9 4 5784,57 13 2 0,60 0,62 4,50 3470,74 3586,43 26030,57 
14 36 3 4 33941,01 13 1 0,60 0,65 4,00 20364,61 22061,66 135764,04 
17 32 8 4 6994,73 13 3 0,60 0,90 4,50 4196,84 6295,26 31476,29 
38 34 7 5 37993,96 13 1 0,60 0,65 4,00 22796,38 24696,07 151975,84 
42 35 2 5 2139,91 13 3 0,60 0,90 4,50 1283,95 1925,92 9629,60 
43 34 6 5 19485,18 13 2 0,60 0,62 4,50 11691,11 12080,81 87683,31 
41 37 9 5 6738,69 13 2 0,60 0,62 4,50 4043,21 4177,99 30324,11 
44 37 2 5 13808,25 13 2 0,60 0,62 4,50 8284,95 8561,12 62137,13 
35 31 6 5 9920,90 13 3 0,60 0,90 4,50 5952,54 8928,81 44644,05 
36 32 6 5 15099,14 13 2 0,60 0,62 4,50 9059,48 9361,47 67946,13 
46 39 3 5 5034,50 13 2 0,60 0,62 4,50 3020,70 3121,39 22655,25 
43 41 1 5 34957,80 13 2 0,60 0,62 4,50 20974,68 21673,84 157310,10 
47 42 3 5 6220,39 13 2 0,60 0,62 4,50 3732,23 3856,64 27991,76 
47 42 3 5 15745,29 13 2 0,60 0,62 4,50 9447,17 9762,08 70853,81 
47 42 3 5 5387,11 13 2 0,60 0,62 4,50 3232,27 3340,01 24242,00 
50 45 5 5 15292,32 13 1 0,60 0,65 4,00 9175,39 9940,01 61169,28 
47 40 3 5 9281,91 13 2 0,60 0,62 4,50 5569,15 5754,78 41768,60 
48 41 2 5 3868,74 13 2 0,60 0,62 4,50 2321,24 2398,62 17409,33 
38 12 2 3 25916,03 13 1 0,60 0,65 4,00 15549,62 16845,42 103664,12 
O0 18 0 2 6488,61 13 2 0,60 0,62 4,50 3893,17 4022,94 29198,75 
O0 23 0 2 21364,51 13 1 0,60 0,65 4,00 12818,71 13886,93 85458,04 
             
                          
Suma total  394336,43      236601,86 260825,16 1679901,88 
                          

             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. INDÚSTRIA. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



 
ZONA 14.  EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 

                        
    Superficie   
Reg. Catastra  Zona  Coef. Coef. Ocupació PB TOTAL TOTAL 
UTM ILLA  m2 Tipus Edif. Volum m2 m2 m3 

                        
            
14 46 9 4 3418,78 14 1 1,15 5,00 2286,35 2629,30 11431,75 
14 44 2 4 5536,41 14 1 1,15 5,00 2883,33 3315,83 14416,65 
17 33 8 4 4637,71 14 1 1,15 5,00 3819,83 4392,80 19099,15 
17 33 7 4 3941,76 14 1 1,15 5,00 3514,88 4042,11 17574,40 
17 33 5 4 10273,37 14 1 1,15 5,00 6492,63 7466,52 32463,15 
17 33 6 4 9103,39 14 1 1,15 5,00 3238,46 3724,23 16192,30 
35 30 1 5 5170,89 14 1 1,15 5,00 4218,17 4850,90 21090,85 
35 31 6 5 3147,97 14 1 1,15 5,00 2948,69 3390,99 14743,45 
36 32 6 5 2879,27 14 1 1,15 5,00 2661,59 3060,83 13307,95 
43 38 9 5 7087,87 14 1 1,15 5,00 3166,89 3641,92 15834,45 
43 41 1 5 5823,57 14 1 1,15 5,00 3033,96 3489,05 15169,80 
45 38 9 5 20229,21 14 1 1,15 5,00 11459,11 13177,98 57295,55 
47 42 3 5 17863,03 14 1 1,15 5,00 10350,00 11902,50 51750,00 
43 37 4 5 10187,92 14 1 1,15 5,00 5898,11 6782,83 29490,55 
                        
                        
Suma total  109301,15     65972,00 75867,80 329860,00 
                        

            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. INDÚSTRIA. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



ZONA 15.  EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 
                        

    Superficie   
Reg. Catastra NOMS Zona  Coef. Coef. Coef. Ocupació PB TOTAL TOTAL 
UTM ILLA  m2 Tipus Ocup. Edif. Volum m2 m2 m3 

                        
            
31 21 9 Caprabo 1834,09 15 0,5 0,6 3,5 917,05 1100,45 6419,32 
35 22 9 Champion 3524,74 15 0,5 0,6 3,5 1762,37 2114,84 12336,59 
43 41 1 Mas d'en Bosch 4802,99 15 0,5 0,6 3,5 2401,50 2881,79 16810,47 
13 42 1 Bombers 1520,99 15 0,5 0,6 3,5 760,50 912,59 5323,47 

          
            
                        
Suma total  11682,81     5841,41 7009,69 40889,84 
                        

            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ACTIVITATS ECONOMIQUES. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



 
 

ZONA 16.  EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 

                      
    Superficie  Ocupació Sostre Edificable Sostre 
Reg. Catastra NOMS Zona Tipus Sostre PB  PP  Total 

UTM ILLA  m2  m2 m2 nº  T. Edificable 

                      
           
34 17 3 Parroquia st Josep 1121,55 16 1121,55    1121,55 
32 26 3 Mercat municipal 1332,12 16 1332,12    1332,12 
35 20 1 Estació tren 2442,53 16 2442,53    2442,53 
           
                      
Suma total  4896,20  4896,20   0,00 4896,20 
                      

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ACTIVITATS ECONOMIQUES. SITUACIÓ, EXTENSIÓ I SOSTRE EDIFICABLE 



6.3.3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE ADOPTADA 
 
 
 
6.3.3.1  SECTORS DE SÒL URBANITZABLE D’ÚS PRINCIPAL RESIDENCIAL 
 
 
Sector 1. Sant Pere i el Sant 
 
Aquest sector comprèn els terrenys situats al nord del nucli urbà de Ripoll, limitant  
immediatament amb el sòl urbà. En la seva major part s’estén  pels terrenys planers de les 
dues terrasses altes existents entre la zona de la Font del Sant i el Cementiri.   
 
La seva extensió ha estat reduïda en relació a la que es proposava en el  document de  
Criteris, objectius i Solucions de Planejament, a conseqüència de les condicions establertes en 
l’acord d’aprovació per l’ajuntament.    
 
L’extensió del sector, en el document d’aprovació inicial, és de 7,96 Ha  i  l’ús principal és el 
d’habitatges unifamiliars agrupats o aïllats, proporcionant una densitat mitjana-baixa i una 
presència dels espais públics important; aquests i els restants paràmetres urbanístics més 
significatius són els que consten al quadre adjunt a aquest capítol.   
 
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
 
El sector s’ha d’estructurar a partir del nou vial de la xarxa viària urbana bàsica que integra la 
ronda de circumval·lació urbana.        
 
Els espais lliures públics s’han de  situar a proximitat del Cementiri, i sobre el sòcol verd previst 
pel pla com element de l’estructura general d’espais lliures.   
 
A la terrassa compresa entre el torrent del Sant i el de Serrallonga, només pot ser ocupat per 
edificacions  aïllades unifamiliars.  
 
En el document d’aprovació provisional, a conseqüència de l’informe emès pel departament de 
Medi Amibient, l’àmbit del sector que ocupa la terrassa compresa entre els torrents del Sant i 
de Serrallonga, ha estat reduït fins la cota 720 aproximadament, segons es descriu a la 
Memòria Ambiental; en conseqüència, l’extensió del sector ha disminuït fins les 6,89 Ha.   
 
 

Sector 2.   Palou. 
 
L’àmbit d’aquest sector comprèn en la seva major extensió els  terrenys planers situats al nord  
de l’antic camí de St. Joan de les Abadesses i que s’estenen a l’est del torrent d’Estamariu, 
sobre la terrassa alta existent  travessada pel canal de Can Badia.  
 
L’extensió del sector és de 5,30 Ha  i  l’ús principal és el d’habitatges unifamiliars aïllats, 
proporcionant una densitat baixa; aquests i els restants paràmetres urbanístics més significatius 
són els que consten al quadre adjunt a aquest capítol.   
 
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
 
El sector s’ha d’estructurar a partir d’un passeig arbrat al llarg del canal de Can Badia.         

 
La major proporció dels espais lliures s’ha de situar sobre el sòcol verd previst pel pla com 
element de l’estructura general d’espais lliures, i del canal. 
  
 
Sector 3.  La Torre 
 
Aquest sector es correspon amb l’àmbit del text refós del pla parcial de la Torre, definitivament 
aprovat, que ocupa els terrenys en pendent que limiten per l’oest, amb la variant existent de la 
C-17  
 
L’extensió del sector és de 5,72 Ha  i  l’ús principal és el d’habitatges unifamiliars agrupats o 
aïllats, proporcionant una densitat mitjana-baixa  aquests i els restants paràmetres urbanístics 
més significatius són els que consten al quadre adjunt a aquest capítol.   
 
El pla estableix la condició de que si en el transcurs de dos anys, a partir de l’aprovació 
definitiva del Pla Parcial de La Torre, no han estat finalitzades les obres d’urbanització del 
sector, l’ajuntament revisarà les condicions d’ordenació del sector establertes Pla Parcial i al 
POUM, de conformitat amb allò establert als articles  6 i 9 de la Llei d’Urbanisme. La revisió 
podrà comportar bé  la reducció de l’àmbit amb l’exclusió dels terrenys amb pendent superior al 
20%, bé la reducció de l’edificabilitat i de la densitat d’habitatges per tal de garantir una major 
inserció de les edificacions a l’entorn geogràfic on s’enclaven.  
 
 
Sector  4. Caselles 
 
Aquest sector comprèn els terrenys situats al sud del nucli urbà de Ripoll, limitant  
immediatament amb el sòl urbà. En la seva major part s’estén  pels terrenys planers de la  
terrassa  alta existent entre el sòl urbà i Cal St. Pare  i de la terrassa inferior existent a l’oest de 
la carretera C-17 entre el sòl urbà i la carretera de Les Llosses.  
 
L’extensió del sector, en el document inicialment aprovat,  és de 9,34 Ha  i  l’ús principal és el 
d’habitatges unifamiliars agrupats o aïllats, proporcionant una densitat mitjana-baixa i una 
presència dels espais públics important; aquests i els restants paràmetres urbanístics més 
significatius són els que consten al quadre adjunt a aquest capítol.   
 
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
 
- Els espais lliures públics s’han de situar a proximitat del sòcol verd, i al costat de la C-17 
formant una via-parc, prevista pel pla com element de l’estructura general d’espais lliures.   
 
- A la terrassa alta  situada sobre el sòcol verd,  és previst que s’hi situïn les edificacions per a 
ús d’habitatge unifamiliar aïllat, per tal d’assolir una major integració a l’entorn; a la terrassa 
baixa s’hi admeten els altres usos residencial.    
 
Es preveu que la redacció del pla parcial, que ha d’abastar la totalitat del sector, pugui ser 
executat  en dos  sub-sectors. 
 
En l’aprovació provisional, a conseqüència dels informes emesos del departament de Medi 
Ambient, i de les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública del POUM, 
l’àmbit ha estat escurçat al llarg del front que limita amb la carretera de Les Llosses.  
 



6.3.3.2  SECTORS DE SÒL URBANITZABLE D’ÚS INDUSTRIAL O PER A 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
 
Sector 5.  Pla de Sant Quintí 
 
En el document aprovat inicialment, aquest sector comprèn els terrenys planers situats al sud 
del nucli urbà de Ripoll, limitant  immediatament amb el sòl urbà; s’estén entre la carretera C-
17, i el Ter fins la prevista variant est de la C-17. L’extensió del sector és de 9,8 Ha  i  l’ús 
principal és el d’activitats econòmiques en edificacions aïllades. 
 
En l’aprovació provisional, a conseqüència dels informes emesos pels departaments amb 
competències concurrents, i de les al·legacions presentades durant el termini d’exposició 
pública del POUM, l’àmbit ha estat escurçat al llarg del front que limita amb la zona de Can 
Villaura. 
 
Els paràmetres urbanístics més significatius són els que consten al quadre adjunt a aquest 
capítol.   
 
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
 
La condició principal d’ordenació que estableix el pla és que els espais lliures públics s’hauran 
de situar al costat de la C-17 formant una via-parc, prevista pel pla com element de l’estructura 
general d’espais lliures, tot proporcionant un recorregut des del barri de  l’eixample de la 
carretera de Barcelona fins el nou equipament i espai lliure públic que es preveu al sud de 
l’àmbit,  al cap d’avall del parc lineal.   
 
 
 
Sector 6. Rocafiguera 
 
L’àmbit d’aquest sector comprèn en la seva major extensió els  terrenys planers situats al sud 
de l’antic camí de Campdevànol i que s’estenen al nord-oest del sòl urbà industrial de l’antiga 
paperera Riera, sobre la terrassa alta existent, i es troba dividit per la sèquia  Molinar.  
 
L’extensió del sector és de dues hectàrees  i  l’ús principal és l’industrial; els paràmetres 
urbanístics més significatius són els que consten al quadre adjunt a aquest capítol.   
 
El pla estableix les condicions bàsiques per a l’ordenació urbanística del sector: 
 
Les condicions  d’ordenació que estableix el pla són: 
 
- L’estructura viària del pla parcial ha d’incorporar el nou vial d’accés des de la carretera de 
Campdevànol fins al vial previst dins l’àmbit de l’antic pla especial de la paperera Riera, 
permetent  un doble accés rodat al sector.   
 
-  La major proporció dels espais lliures es situarà segons es grafia en els plànols d’ordenació, 
sobre el sòcol verd previst pel pla com element de l’estructura general d’espais lliures, i del 
canal. 
 
 
 

 
 
 



6.3.3.3  QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DELS SECTORS DE SÒL 
URBANITZABLE  
 
 
 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT RESIDENCIAL.  POUM  2.007 
 
Nº Situació Extensió S. públic C.Edif Sostre Habitatges Densitat 
   Ha. % m2/m2 m2 Nombre Hab/Ha 
 
1 St. Pere i el Sant 6,89 58 0,24 16.528 124 18,0 
2 Palou 5,30 47 0,11 6.134 24 4,5 
3 La Torre 5,72 50 0,33  19.162  93 16,2 
4 Caselles 8,26 51,5 0,215 17.753 107 13,0 
     
Suma  26,17 - - 59.577 348  - 
 
 
 
SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PER A  ACTIVITATS ECONÒMIQUES. POUM 2.007. 
 
Nº Situació Extensió S. públic C.Edif Sostre  
   Ha. % m2/m2 m2   
 
5 Pla de St. Quintí 9,55 39 0,30 28.650 
 
Suma  9,55 39 0,30 28.650 
 
  
 
 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT INDUSTRIAL. POUM 2.007 
 
Nº Situació Extensió S. públic C.Edif Sostre Establiments 
   Ha. % m2/m2 m2 Nombre Ets/Ha 
 
6 Rocafiguera 2,08 66 0.25 5.200 2 1 
 
Suma  2,08 - - 5.200 2 - 
 
 
Les reserves per a habitatges de protecció pública es determinen a la Memòria Social.  Capítol 
5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.3.3.4  MANTENIMENT GLOBAL DE LES SUPERFÍCIES DESTINADES AL SISTEMA LOCAL 
D’EQUIPAMENTS  ALS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE  
(Art. 64 de la Llei d’urbanisme) 
 
 
 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT RESIDENCIAL.  POUM  2.007 
 
Nº Situació Extensió Sr Sòl  públic E1 E2 E3 E4 
   Ha. m2 Ha % m2 m2 m2 m2  
 
1 St. Pere i el Sant 6,89 16.528 4,00 58 3.445 3.305 3.445 2.800 
2 Palou 5,30 6.134 2,49 47 2.650 1.227 2.650 1.200 
3 La Torre 5,72 19.162 2,85 50 2.860  3.832 3.832 950 
4 Caselles 8,26 17.753 4,25 51,5 4.130 3.551 4.130 6.000 
     
 
SECTOR  PER A  ACTIVITATS  ECONÒMIQUES.  
 
5 Pla de St. Quintí 9,55 0 3,72 39 4.775 0 4.775 9.500 
 
 
SECTOR   INDUSTRIAL.  
 
6 Rocafiguera 2,08 0 1,37 66 1.040 0 1.040 0  
 
 
 
TOTAL  SECTORS 
 
Sectors Extensió Sr Sòl  públic   ∑ E3 ∑ E4 
   Ha. m2 Ha %   m2 m2  
 
 
Suma  37,80 59.577 18,68 49,41   19.872 20.450 
 
 
St: Sostre total edificable; Sr:  Sostre residencial i compatible; E1: Superfície equivalent al 5% de l’extensió del sector; E2:  Superfície resultant 
d’aplicar la proporció de 20 m2 de terrenys per a equipament per 100 m2 de sostre residencial o compatible;  E3 : La major de les superfícies E1 i 
E2 per cada sector;   E4: Superfície mínima de terrenys destinats a equipament públic previst pel POUM.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.3.4    POLÍGONS D’ACTUACIÓ I PLANS DE MILLORA URBANA. 
 
 
6.3.4.1  QUADRES RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS POLÍGONS 
D’ACTUACIÓ I PMU.   POUM 2.008 

 
 

 
El desglossat del sostre d’habitatges per a cadascuna de les modalitats de protecció pública es determina a la 
part de Memòria Social. Capítol 5.3, d’aquesta Memòria.  
El sostre de cessió comprèn el  10% del sostre de cadascuna de les modalitats d’habitatge, en el seu cas: 
habitatge lliure i habitatges protegits. 

 
 
 
 
POLÍGONS D’ ACTUACIÓ.       
 
 
DISTRICTE URBÀ  1  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre resid. S. altres Habitatges Sostre HPP Sostre cessió   
 m2 m2 m2 m2 uts m2 
 
1.01 Can Nicolau 1.763 376 2.974 0 28 0 213 
1.02 Comte Guifré 2.166 308 2.670 480 36 0 57   
1.03 Filpur 4.852 2.544 5.522  840 65 1.656  (s.c.) 636 
1.04 Can Guetes 4.172 2.934 2.530 0 21 0 253    
1.05 Pg. Ragull 1 873 269 430 215 4 0 0   
1.06 Pg. Ragull 2 2.080 246 0 1.100 0 0 0   
1.07 27 de Maig 506 108 1.680 0 10 0 0    
1.08 27 M – Ctra. Ribes 556 201 1.065 355 12 0 0    
1.09 Ctra. De Ribes 505 90 769 0 8  0  (s.c) 44   
1.10 Serrallonga 2.257 957 1.092 0 7 308 109 
1.11 P. Cívica / Berenguer 501 0 1.014 458 10 0 0   
1.12 Ordina 1  1.160 1.160 0 0 0 0 0    
1.13 Ordina 2 1.333   1.051 0 282 0 0 0    
1.14 Farga Palau 774 186 1.195 505 12 55 18  
1.15 Donya Estasia 330 14 447 316 5 0 0 
1.16 Els Valls 1.425 741 2.052 599 26 1.452 0 
1.17 Carrer Berenguer 480 16 706 316 8 706 0 
  
1 Suma 25.733 11.201 24.146 5.466 252 4.177 1.330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DISTRICTE URBÀ  2  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre resid. S. altres  Habitatges Sostre HPP Sostre cessió  
   m2 m2 m2 m2 total m2 m2 
 
2.01 Honorat Vilamanyà * 7.283 5.339   2.251 0 13 616 225     
2.02 St. Miquel de la R. 676 219 708  221 8 0 0  
2.03 RENFE Castelladrall 6.045 3.779 2.160 0 12 616 216 
2.04 Castelladrall Sud 13.194 9.476 4.352 0 20 s.c. s.c. 
2.05 La Granja 2.517 1.810 248 0 1 0 25 
2.06 Ctra. Vallfogona 10.623 4.888 868 1.358 3 0 223 
2.07 Caganell 3.815 1.906 1.737 0 12 110 174  
2.08 El Roig  13.118 6.629 0 4.217 0 0 422 
     
2. Suma 57.271 34.046 12.324 5.796 69 1.342 1.285 
 
* El sostre corresponent al polígon 2.01 es refereix a la suma del sostre pendent d’edificar dins el polígon més el 
de les edificacions construïdes no adaptades al planejament vigent (edificacions en planta baixa a l’interior de l’illa 
i confrontant amb el c/ Honorat Vilamanyà, que sumen 228m2. ) 
 
 

 
DISTRICTE URBÀ  3  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre resid. S. Altres Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2 m2  total m2 m2 
 
3.01 El Ràpid 2.778 1.190 3.344 750 44 - 66   
    
  
3. Suma 2.778 1.190 3.344 750 44 - 66 

 
 
 
 

DISTRICTE URBÀ  4  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre resid. S. Indust. Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
4.01 Mas Torrents  43.703 15.273 14.544 0 41 0 0    
4.02 Can Noguera 19.218 2.572 0 10.819 0 0 1.082    
4.03 Soler i Palau 12.514 2.816 0 6.306 0 0 110 
     
  
4. Suma 75.435 20.661 14.544 17.125 41  0 1.192 

 



 
 
 

DISTRICTE URBÀ  5  
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre resid S. Altres  Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
5.01 Arimany 8.721 3.173 0 4.256 0 0 0 
5.02 Casals 12.484 2.925 0 6.213 0 0 0 
5.03 Barricona 40.409 17.120 0 15.264 0 0 0 
5.04 Mas d’En Bosc 1 2.465 828 0 986 0 0 99 
5.05 Mas d’En Bosc 2 18.961 18.961 0 0 0 0 0 
5.06 Mas d’En Bosc 3 14.150 14.150 0 0 0 0 0 
     
  
5. Suma 97.190 57.157 0 26.719 0 0 99  
 
 
 
 
 
  
PLANS DE MILLORA URBANA .    
 
 
Nº Situació Extensió Sòl  públic Sostre resid S. Altres Habitatges Sostre HPP Sostre cessió 
   m2 m2  m2 total m2 m2 
 
2.01 C/ Indústria       16.868   10.227 14.043 1.000 140 4.212 1.504 
2.02 Pg. Estació Nova 7.676 4.535 5.465 1.500 55 1.639 697 
3.01 El Pla 53.623 34.098 33.600 8.500 420 10.450 4.210 
     
  
 Suma 78.167 48.860 53.108 11.000 615 16.301 6.411   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




