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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 19 DEL POUM RIPOLL PER A L’AJUST DE LA
VIALITAT INTERIOR AL POLÍGON INDUSTRIAL MAS D’EN BOSCH
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1.1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
La present modificació vol resoldre la situació actual d’un espai destinat a vialitat per a
vianants, que forma part de la vialitat interna del polígon industrial Mas d’en Bosch, amb
els següents objectius:
1. Reconèixer la situació d’aquesta part de la vialitat urbanitzada com a Zona
d’indústria, agregant-la a la parcel·la industrial del seu límit nord est.
2. Potenciar i consolidar l’accés de vianants i bicicletes als espais lliures de l’interior
del polígon, a través de la vialitat corresponent amb el traçat del camí ral, entre el
polígon i la riba dreta del riu.
3. Re ubicar l’estació transformadora en situació de fora d’ordenació urbanística.
4. Millorar les condicions d’ocupació de l’edificació de la parcel·la industrial del límit
nord oest del vial per a vianants actual.
Es proposa el canvi de qualificació de l’espai que ocupa aquesta part del sistema de
comunicacions, Vialitat (2.1.1), per tal que el sòl que ocupa sigui qualificat com a zona
d’indústria aïllada d’intensitat 2 (13.2), i d’aquesta forma assimilar-lo, a la parcel·la que el
va absorbir i el va urbanitzar de forma conjunta, com si fos sòl privat.
Es proposa compensar la superfície equivalent d’aquest sòl de sistema de comunicacions
(2.1.1) en una franja de terreny d’idèntica superfície, a la part posterior de la mateixa
parcel·la industrial (13.2), i re qualificar-la com a sistema d’espais lliures (3.3), per tal de
ser incorporada als espasi lliures situats a la part posterior del polígon.
La resta de la franja del sistema de comunicacions, Vialitat (2.1.1), que es prolonga més
enllà de la parcel·la fins a enllaçar amb el traçat del camí ral, perd tot sentit de continuïtat
en detriment del traçat de vialitat únic arran de riu que es vol conservar.
Es proposa redimensionar la superfície restant d’aquesta franja de vialitat, com a sistema
d’instal·lacions i centres tècnics d’energia, d’aigües, residus, telecomunicacions i d’altres
(5). Donades la necessitat de re ubicar un centre de transformació elèctrica que dona
servei al polígon, situat de forma disconforme en zona d’espais lliures.
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1.2. ANTECEDENTS
. En data 21 de novembre de 1990 es va aprovar definitivament el Pla parcial Mas d’en
Bosch que desenvolupava el Pla General d’Ordenació Urbana de Ripoll.
. En data 28 de gener de 1993 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació
del Pla parcial Mas d’en Bosch.
. En data 25 de juny de 1992 es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del
Pla parcial Mas d’en Bosch.
. L’any 1996 es va executar per part del Departament de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya el projecte de la Ronda Mas d’en Bosch. Aquesta infraestructura viària
afectava en part al Pla parcial Mas d’en Bosch (accessos i parcel·la).
. En data de juny de 1996, el Servei de les Conques del Nord de la Junta d’aigües de la
Generalitat de Catalunya, fa un estudi, entre altres sectors del sòl urbà de Ripoll, del
sector de Mas d’en Bosch. Aquell estudi, malgrat que en el tràmit d’aprovació del Pla
parcial, va ser favorable per part de la Junta, diu que en algunes zones ordenades segons
el Pla parcial poden ser objecte d’inundacions i que algunes de les seccions del riu
s’hauran d’ampliar per aquest motiu.
. En data de febrer de 1998 la Junta d’aigües de la Generalitat de Catalunya, redacta el
projecte de “Mur de defensa d’un tram del marge dret del riu Ter en el sector Mas d’en
Bosch en el terme municipal de Ripoll”. Aquest projecte recull les conclusions de l’anterior
estudi.
. En data 17 d’abril de 1996 es va aprovar una Modificació puntual del Pla parcial
. En data 18 de desembre de 1997 es va aprovar una modificació consistent en el canvi
de l’equipament, i publicada l’any 2000.
. En data 26 de juny de 2000 l’Ajuntament va aprovar provisionalment la Modificació
puntual del PGOU, per a l’adaptació a les noves infraestructures (Ronda Mas d’en Bosch i
mur de defensa del riu Ter).
. En data 29 de gener de 2001 l’Ajuntament va aprovar provisionalment la Modificació
puntual del PGOU, per a l’ampliació del sòl urbà a Mas d’en Bosch (futur polígon industrial
de La Barricona).
. En data 9 d¡abril de 2008 fou aprovat definitivament el Pla General d’Ordenació
Urbanística de Ripoll, i atorgada la seva executivitat en sessió de 18 de juny de 2008
(DOGC 25.07.08).

1.3. INICIATIVA
La present Modificació puntual és d’iniciativa municipal i és redactada pels Serveis
Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Ripoll.

1.4. MARC LEGAL
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que ve
donat per:
. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme.
. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLUC).
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. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (RPLU).
. llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
. RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana.
. Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM de Ripoll aprovat definitivament per la
CTU en data 25/07/2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008 (POUM).

1.5. FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ
La iniciativa de la Modificació Puntual del POUM ve donada per l’Ajuntament de Ripoll,
d’acord amb l’establert a l’article 78 del TRLUC, en concordança amb l’ordenació de
l’edificació prevista pel vigent POUM, i per interès de regularitzar la situació de part de la
vialitat interna del polígon industrial de mas d’en Bosch.
La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que
estableix la disposició addicional tretzena del DL 1/2010 TRLUC.
La present modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 117.3 del RLUC, on
s’especifica que el seu procés de tramitació es subjecta al mateix procediment que la
formació de la figura del planejament que es modifica. Deixen de ser obligatòries,
l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana i la informació pública de
l’avanç, segons articles 101b) i 101c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Per tant la present modificació es tramita amb allò que determinen els articles 80 i 85 del
TRLUC, per a la tramitació dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.
En aquest cas concret, l’aprovació inicial i provisional correspon a l’Ajuntament de Ripoll i
l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

1.6. SITUACIÓ I ÀMBIT
L’àmbit de la present modificació puntual es centra en part del sòl urbà consolidat que
configura el polígon industrial de Mas d’en Bosch, a l’extrem nord del sòl urbà de Ripoll.
El Pla parcial Mas d’en Bosch va ordenar aquest àmbit per a ús industrial, al llarg de la
franja de terrenys compresos entre la carretera de San Joan i la riba dreta del riu Ter.
El polígon és separat en dos sectors per la intersecció de la vialitat de la ronda Mas d’en
Bosch (en endavant Ronda), prevista com a variant de la carretera de Sant Joan a la riba
esquerra del riu. La Ronda enllaça el nucli urbà i segueix l’antic traçat de la línea
ferroviària en direcció a Sant Joan de les Abadesses, i un cop superat el polígon industrial
de Pintors, gira cap al nord oest, travessa el riu i enllaça perpendicularment amb la
carretera de Sant Joan de les Abadesses (en endavant Carretera), mitjançant una
rotonda.
L’àmbit de la modificació es situa al sector nord est del polígon, en la zona immediata a la
rotonda de confluència entre la Carretera i la Ronda. Es tracta de la part del polígon
compresa entre la Carretera i el riu, i al costat nord est de la Ronda.
En aquest sector del polígon el Pla parcial va preveure una ordenació de parcel·les
industrials, amb façanes alineades amb front a un vial de servei paral·lel a la Carretera.
Aquestes parcel·les de dimensions semblants tenen una fondària que no ocupa la totalitat
dels terrenys de separació amb el riu, de forma que les façanes posteriors s’obren a una
franja de sistema d’espais lliures que les separa de la zona de servitud hidràulica.
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El primer dels solars industrials, davant per davant de la rotonda, presenta doble alineació
a la Carretera i a la Ronda. El vial de servei formalitza aquesta cantonada amb un traçat
corb i recorre la part de front de solar en paral·lel a la Ronda i es prolonga fins a
incorporar-se al vial principal abans del pont.
És en aquesta franja de vialitat que dona front a la Ronda on el Pla parcial va preveure
una única parcel·la, de planta rectangular paral·lela al riu, d’una fondària corresponent a 2
parcel·les i mitja l’amplada de les alineades a la Carretera.
El vigent POUM de Ripoll va incorporar la ordenació provinent del Pla parcial Mas d’en
Bosch, juntament amb el seguit de modificacions de planejament que es van fer per
adequar el polígon, al traçat de la ronda Mas d’en Bosch, així com unes adequacions al
sector sud oest per adaptar un seguit de mesures hidràuliques de protecció, i la re
ordenació del sòl destinat a equipaments comunitaris.

1.7 CONDICIONANTS
Vialitat
La ordenació de la vialitat interna del polígon d’aquest sector nord est es va preveure de
forma que el conjunt de solars s’alineessin a un vial de servei paral·lel tant a la Carretera
com a la Ronda, separat per franges de sistema d’espais lliures, per tal de no afectar el
transit de la xarxa principal i donar servei i accés a l’activitat industrial.
A efectes de garantir una permeabilitat amb la reserva d’espais lliures concentrats a la
part posterior de les parcel·les industrials i la llera del riu, es va establir una xarxa de
petits vials per a vianants de 2,50 metres d’amplada. Uns situats perpendiculars a la
Ronda, entre la primera parcel·la amb front a la Carretera i la parcel·la amb front a la
Ronda, i entre la parcel·la amb front a la Ronda i l’espai lliure que dona al riu. I els altres
perpendiculars a la Carretera entre el tercer i quart solar, i al final del cinquè solar, en
direcció a Sant Joan de les Abadesses.
Els dos vials perpendiculars a la Ronda, un cop superada la fondària de la nau,
conflueixen en un que es prolonga al llarg de les façanes posteriors de les naus alineades
a la Carretera, coincidint amb el traçat de l’antic camí ral de Ripoll a Sant Joan de les
Abadesses.
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Camí ral
L’antic camí ral s’ha vist modificat amb la ordenació i urbanització del polígon industrial de
Mas d’en Bosch, que n’ha alterat el traçat originari que discorria arran de riu. En el sector
sud oest del polígon el camí ral ha quedat incorporat en el vial principal que ordena els
solars industrials amb front al riu. En el sector nord est, un cop creuada la Ronda, el camí
ral queda desdibuixat amb la doble vialitat de vianants prevista a banda i banda de la nau
alineada a la Ronda, però conserva el seu traçat originari arran de la riba dreta del Ter.
El vial per a vianants previst entre el lateral de la nau alineada a la Ronda i la façana
posterior de les naus alineades a la Carretera, actualment és de difícil identificació, donat
que es troba completament integrat dins de l’àmbit de l’espai privatiu del solar industrial.
Per bé que el sòl del vial per a vianants es qualificat com a sistema de comunicacions, en
el moment de la construcció i urbanització del solar del costat est, no se’n va preveure la
seva cessió, delimitació i adequació com a vial, i ha quedat incorporat dins la parcel·la
edificada, pavimentat conjuntament amb la resta d’espais de separació a límits que
envolten l’edificació de la nau industrial que ocupa el solar.
La separació d’aquest espai de vialitat respecte dels límits posteriors dels solars
industrials del costat oest, és definit amb tanques a manera de separació de propietats,
que no ajuden a identificar aquest espai com a lloc de pas, i que el fan irreconeixible i
impracticable com a accés als espais lliures interiors i de la riba del riu.

No és així en el cas del vial de vianants previst al llarg de la façana lateral entre la nau i
l’espai lliure que limita amb el riu. Aquest accés si que permet l’accessibilitat i és el que es
correspon amb el traçat original del camí ral, que és identificat per una alineació d’arbres
de ribera.
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Estació transformadora
Les obres d’urbanització del Pla parcial de Mas d’en Bosch (1993) varen preveure la
construcció dels serveis bàsic, entre ells la xarxa de subministrament elèctric. La
instal·lació de subministrament elèctric preveia la ubicació d’un centre de transformació,
situat al front posterior entre les naus industrials i el riu.
El POUM vigent (2007) va incorporar la ordenació del Pla parcial de Mas d’en Bosch, però
no va preveure qualificar l’àmbit del transformador com a Sistema d’instal·lacions i centres
tècnics d’energia (5), i va restar emplaçat dins del Sistema d’espais lliures. Espais de
protecció i servitud (3.3).
Actualment la demanda de consum elèctric al conjunt del polígon requereix de la millora i
ampliació de la instal·lació de transformació elèctrica, que no es pot contemplar en el
mateix emplaçament que la existent, donada la seva qualificació com a Sistema d’espais
lliures.
Ocupació en parcel·la
Per motius logístics i d’organització de la seva activitat, l’empresa establerta en la
parcel·la amb façanes en cantonada a la Carretera i a la Ronda, ha manifestat
reiteradament la necessitat de poder augmentar les seves instal·lacions i exhaurir el
màxim aprofitament del solar. Actualment la ocupació es veu limitada per la regulació de
la distancia de separació de l’edificació respecte als límits de parcel·la, que és de 8
metres, donada l’existència de la vialitat per a vianants entre les dues parcel·les
industrials.

1.8. PLANEJAMENT VIGENT
És d’aplicació el Text Refós de la Normativa Urbanística del Pla general d’ordenació
urbanística de Ripoll (POUM), que fou aprovat definitivament en data 9 d’abril de 2008, i
atorgada la seva executivitat en sessió de 18 de juny de 2008 (DOGC 25.07.08).
La modificació per a la regularització del sòl de sistema de comunicacions, no representa
cap variació respecte de l’articulat i disposicions recollides per les Normes urbanístiques
del POUM, pel que fa a cap de les qualificacions i zones que es veuen afectades per la
modificació.

TITOL lll SISTEMES URBANÍSTICS
CAPÍTOL 3. SISTEMES DE COMUNICACIONS.
Art. 76 Elements dels sistemes de comunicacions
1. Els elements que integren el sistema de comunicacions viàries són:
Vialitat. (2.1.1)
Les àrees d’aparcament. (2.1.2)
Espais per a edificis d’aparcaments (2.1.3)
Espais d’aparcaments sota rasant amb servitud de pas públic (2.1.4)
Estació d’autobusos (2.1.5)
Els espais de protecció i servitud de les vies de comunicació.
2. Sistema de comunicacions ferroviàries. (2.2)
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Art. 77 Desenvolupament dels sistema.
Per a completar, desenvolupar o executar el sistema de comunicacions, o algun dels
seus elements, es redactaran plans especials d’acord amb allò previst per aquesta classe
de plans a la Llei d’Urbanisme.
Art. 78 Vialitat (2.1.1)
1. Comprèn els espais i instal·lacions reservats pel pla per a garantir la mobilitat i
accessibilitat dins el municipi de Ripoll, i entre aquest i la resta de territori.
2. Comprèn també aquells terrenys de propietat pública o privada sobre els que
s’estableix una servitud de pas públic
3. El règim d’aquesta xarxa viària és el que li correspongui per la legislació vigent,
segons la seva titularitat: Estat, Generalitat, Diputació o Municipi o qualsevol altre.
Art. 79 Jerarquització de la vialitat
Per raó de la diferent funció i exigències en les característiques tècniques dels
elements que constitueixen la vialitat, aquest pla distingeix la Xarxa Viària territorial, la
Xarxa Viària urbana, i la Xarxa de Camins.
Art. 80 Xarxa viària territorial
La Xarxa viària territorial que preveu aquest pla està constituïda per:
1. La xarxa bàsica, constituïda per la C-17, la N-260 i les seves variants.
2. La resta de carreteres que uneixen la xarxa urbana del municipi amb la resta del
territori o amb la xarxa bàsica territorial.
Art. 81 Xarxa Viària Urbana
Dins la Xarxa Viària Urbana es distingeix:
1. Xarxa Viària Urbana bàsica, constituïda per:
Anella de circumval·lació: són els vials que garanteixen la unió de les vies d’accés al
centre urbà, i proporcionen la connexió entre les tres parts en que el nucli de Ripoll és
dividit pel Ter i pel Freser.
Vies d’accés: Són les vies que garanteixen l’accés al nucli urbà de Ripoll des de la
resta del territori i fins l’anella de circumval·lació; i coincideixen amb les carreteres
actualment existents quan transcorren per sòl urbà o urbanitzable.
2. Xarxa Viària Urbana complementària
És la constituïda per la resta de vies, i passeigs. Garanteix l’accessibilitat de tots els
indrets del sòl urbà a partir de la Xarxa Urbana bàsica, i la mobilitat rodada i peatonal
a l’interior del nucli urbà.
Art. 82 Xarxa de Camins
Integren aquesta xarxa el conjunt de camins o vies que fan accessible la totalitat del
territori del terme municipal.
Art. 83 Alineacions i rasants
Les alineacions i rasants de la xarxa viària en sòl urbà, són les assenyalades
directament per aquest pla en els plànols de la sèrie 3.
Les alineacions i rasants dels elements que integren la Xarxa Territorial i la Xarxa
Urbana Bàsica es determinaran o concretaran, en qualsevol classe de sòl, mitjançant
projecte redactat segons la legislació sectorial o pla especial; en sòl urbanitzable, si
s’escau, mitjançant pla parcial.
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Art. 84 Desenvolupament de la xarxa viària
La solució concreta de les cruïlles, enllaços, calçades, passos a diferent nivell, ponts
sobre els cursos hídrics o altres elements anàlegs de la Xarxa viària territorial i de la
Xarxa Urbana Bàsica, que es grafia en els plànols, són només orientatius dels seu
funcionament amb la finalitat de reservar prou terreny per a l’execució dels
corresponents projectes redactats d’acord amb la legislació de carreteres, o dels plans
especials per a l’execució d’algun dels seus elements que s’aprovin posteriorment. Els
terrenys sobrers que no s’utilitzin per aquells efectes es destinaran a espais lliures de
protecció o jardins urbans quan s’escaigui.
El planejament derivat i els projectes d’urbanització han de precisar la vialitat i els
accessos als sectors; pel que fa a la connexió amb la xarxa de carreteres, hauran
d’ajustar-se a la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i a la instrucció per al disseny
i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya.
Les actuacions en sòl urbà i urbanitzable que afectin les carreteres han d’obtenir
l’informe favorable vinculant, segons la titularitat de les vies, del Servei de Territorial
de Carreteres de Girona o del Ministeri de Foment.
Art. 85 Dimensionat de cruïlles
A les cruïlles entre dues vies d’amplada superior a 15 m., l’edificació de nova planta no
podrà ocupar l’àrea suplementària de protecció d’encreuaments definida a cada
cantonada per les alineacions de les vies i per una corda que uneixi els punts de
tangència d’una circumferència de 8 m. de radi tangent a aquelles alineacions.
Art. 86 Seccions transversals de vialitat
Tret de justificació que aconselli una solució diferent, en els plans especials i en els
projectes d’urbanització, almenys un 40 % de l’amplada dels vials de la xarxa
complementària es sistematitzarà per a pas de vianants. Aquesta amplada inclou, en
el seu cas, l’espai per a carril de bicicletes.
CAPÍTOL 4. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 93 Tipus d’espais lliures
En consideració a la funció que realitzen en el conjunt del sistema urbà i a la seva
implantació sobre el territori el pla distingeix els següents tipus o categories d’espais
lliures.
3.1. Parcs públics urbans.
3.2. Jardins i passeigs urbans.
3.3. Espais de protecció i servitud.
3.4. Àrees d’esport i lleure.
Els espais lliures destinats a parcs públics, jardins i passeigs urbans, i els espais de
protecció i servitud, són terrenys de domini i ús públic, i han de ser destinats a una
utilització i ús totalment lliures i gratuïts, i no podran ser ocupats per instal·lacions
esportives ni de cap mena que comportin una limitació a l’ús i gaudi públic, tret d’allò
previst en el règim d’usos de determinats tipus d’espais.
Art. 94 Protecció dels béns catalogats
L’ordenació dels parcs, espais, i àrees del sistema d’espais lliure mitjançant els plans o
projectes que es redactin per a cadascun dels seus elements, respectaran i posaran en
valor els béns d’interès cultural, natural o paisatgístic compresos dins el Catàleg d’aquest
POUM.
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Art. 95 Expropiació
Els terrenys destinats al sistema general d’espais lliures públics podran ésser expropiats
actuant aquest Pla com a títol legitimador de l’expropiació segons el procediment
legalment establert.
SECCIÓ QUARTA. ESPAIS DE PROTECCIO I SERVITUD (3.3)
Art. 101 Definició
Els espais de protecció i servitud són espais lliures d’edificació. En general, són terrenys
destinats a la protecció dels diferents sistemes, o bé estan subjectes a les servituds dels
sistemes amb que confronten, i són:
a) Els terrenys necessaris per a la protecció, servitud o reserva de determinats elements
dels sistemes de comunicacions viàries o ferroviàries.
b) Els terrenys compresos dins les àrees de protecció dels centres i instal·lacions
tècniques urbanes i altres serveis o equipaments.
c) Els terrenys que per estar propers als cursos hídrics estan sotmesos a la dinàmica de
les aigües o destinats a la protecció de les lleres i ribes.
d) Els terrenys que per les seves característiques topogràfiques o la seva singularitat
geogràfica no són aptes per l’edificació.
e) Els terrenys que en compliment de les disposicions legals alienes al pla no puguin
ésser objecte d’edificació.
Les úniques construccions o edificacions que es permeten dins d’aquests espais, són les
que es determinen per a cadascun dels elements del sistema urbanístic que protegeixen
o que en genera la servitud.
Els plans o projectes que desenvolupin els elements del sistema podran alterar els límits
amb els espais de protecció d’aquest sistema per raó de l’adscripció d’aquest sòl al
sistema que protegeixen.
Els espais de protecció, en sòl urbà o urbanitzable, previstos entre la xarxa viària i les
zones edificables es plantaran amb espècies vegetals arbustives i arbòries,
especialment quan l’ús a que es destinin aquestes zones sigui l’industrial o per a
activitats econòmiques, per tal de millorar la seva integració paisatgística.
CAPITOL 6 INFRASTRUCTURES DELS SERVEIS URBANÍSTICS I AMBIENTALS.
Art. 107 Definició
1. El POUM determina l’emplaçament de les construccions i instal·lacions bàsiques,
adscrites als serveis urbans corresponents al subministrament d’electricitat, gas, aigua
potable, així com les d’evacuació i tractament dels residus líquids i sòlids, i a les
telecomunicacions.
El pla distingeix els següents tipus d’infraestructures dels serveis urbanístics:
5.1 Instal·lacions d’aigua potable.
5.2 Instal·lacions d’electricitat.
5.3 Instal·lacions de gas.
5.4 Instal·lacions d’aigües residuals.
5.5 Instal·lacions de tractament de residus sòlids.
5.6 Instal·lacions de telecomunicacions.
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2. La complementació, assenyalament, localització i dimensionat precís de les
infraestructures de Sanejament i d’Aigua Potable, es farà mitjançant sengles plans
especials; amb les mateixes finalitats
també es podran redactar plans especials
per a la resta dels serveis urbanístics.
3. També es redactarà un pla especial per a la concreció de la volumetria de les
edificacions necessàries i de les característiques de cadascuna de les instal·lacions. En el
cas de les instal·lacions elèctriques previstes als terrenys qualificats com a 5.2 del carrer
Ll. Companys, el pla especial les preveurà soterrades, cobrint les instal·lacions amb una
coberta plana de manera que per la seva part superior, es mantingui la continuïtat de la
rasant del carrer i aparcament.
TITOL V REGLAMENTACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ
CAPÍTOL 2. ZONES
SECCIÓ SETENA. ZONES PER A USOS INDUSTRIALS EN EDIFICACIÓ
Subsecció tercera. ZONA D’ INDUSTRIA AÏLLADA D’INTENSITAT 2 (13.2)
Art. 250 Condicions d’edificació
1. Superfície mínima de parcel·la i front mínim.
La superfície mínima de parcel·la és de 2.500 m2
El front mínim és de 30 m.
2. Ocupació.
És la que resulta de respectar les separacions als límits de parcel·la. En cap cas
l’ocupació màxima de la parcel·la per l’edificació ultrapassarà el 60 %. La part no
ocupada es destinarà a càrrega i descàrrega de mercaderies, aparcaments, pas de
vehicles i zona enjardinada en el seu cas.
3. Edificabilitat.
El sostre màxim edificable és el que resulti d’aplicar el coeficient de 0,65 m2/m2 a la
superfície de la parcel·la
4. Volum màxim edificable :
El volum màxim edificable sobre la rasant és el que resulti d’aplicar el coeficient de 4,5
m3/m2s.
5. Alçada màxima.
L’alçada màxima és de 9 m. al perímetre de l’edificació i 10 m. el punt més alt de la
coberta.
Tots els elements tècnics de les instal·lacions industrials com xemeneies, ponts grua,
conduccions, etc., que siguin imprescindibles pel procés industrial i que sobrepassin
l’alçada reguladora, quedaran sotmesos a una autorització especial.
6. Separacions.
Alineacions de vials i espais lliures: 8 m. (o la grafiada als plànols d’alineacions)
Altres límits de parcel·la:
5 m.
7. Agrupació de parcel·les.
Mitjançant projecte d’edificació unitari, a sol·licitud dels propietaris interessats, i
respectant les restants condicions d’ordenació i usos, l’edificació de dues parcel·les
contigües es podran construir adossades respecte del límit comú.
8. Cossos i elements volats.
Els cossos i elements volats dins la parcel·la respectaran les separacions establertes per
a l’edificació al punt 6, anterior, i computaran en el càlcul del sostre i ocupació de la
parcel·la segons les normes per al tipus d’edificació aïllada.
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9. Ocupació del subsòl.
El subsòl de la part de parcel·la ocupable per l’edificació podrà ser edificat fins a dues
plantes soterrani.
Art. 251 Edificacions auxiliars
No s’admeten les edificacions auxiliars.
Art. 252 Tanques
Les tanques podran ser opaques, d’obra fins una alçada màxima de 0,60 m. Fins a 2 m.
les tanques seran de reixa o filat metàl·lic, o plantacions vegetals.
Art. 253Condicions d’ús
 Ús dominant:
Tots els compresos dins l’ús general industrial
 Usos compatibles:
Comerç: únicament s’admet l’ús de comerç a l’engròs. El comerç al detall només s’admet
per als productes i béns d’equip auxiliars per a la indústria o la construcció.
Magatzem.
Logístic.
Estació de servei.
Aparcament.
Servei viari.
Tallers de reparació de vehicles.
Serveis urbans.
Cultural
Esportiu
Recreatiu tipus ll
Restauració
 Usos incompatibles:
Els usos restants
Art. 254 Densitat d’establiments
1. S’admet un únic establiment per parcel·la mínima.
2. En parcel·les de superfície superior a 5.000 m2 i inferior a 8.000 m2, s’admet un
nombre superior d’establiments si es compleixen les següents condicions:
Extensió mínima de l’espai lliure de parcel·la per a accessos, vialitat interior, aparcament,
zona enjardinada: 50 %
Ocupació màxima de parcel·la: 50 %
Edificabilitat màxima: 0,55 m2/m2
El nombre màxim d’establiments permesos és igual al que resulti d’aplicar la proporció,
per defecte, d’un establiment dins l’edificació per cada 400 metres de sostre construïts en
planta baixa.
Els accessos a cada establiment s’efectuaran des de l’interior de la parcel·la.
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1.9 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
L’àmbit de la modificació puntual està classificat de sòl urbà, dins del sector nord est del
polígon industrial Mas d’en Bosch.
El sòl que es vol regularitzar, afecta una part de l’àmbit que va ser ordenat segons el Pla
parcial Mas d’en Bosch i que el vigent POUM, recull i qualifica com a sòl qualificat de
Sistema de comunicacions. Vialitat (2.1.1), Sistema d’espais lliures de protecció (3.3), i
Zona d’indústria aïllada d’intensitat 2 (13.2),
La modificació afecta a part de superfície de sòl de Sistema de comunicacions. Vialitat
(2.1.1), que passa a ser qualificat de Zona d’indústria aïllada d’intensitat 2 (13.2), de
362,10m2; part de superfície de Zona d’indústria aïllada d’intensitat 2 (13.2), que passa a
ser qualificada de Sistema d’espais lliures de protecció i servitud (3.3), de 362,10m2; i de
la resta de la franja de sistema vialitat fins a enllaçar amb el traçat del camí ral, de
138,80m2, que passa a ser qualificada de Sistema d’instal·lacions i centres tècnics
d’energia (5).

SÒL
PÚBLIC

SÒL
PRIVAT

ÀMBIT

POUM vigent Proposta de modificació

Sistema de comunicacions
Vialitat (2.1.1)
Sistema d’espais lliures
Protecció i servitud (3.3)
Sistema d’instal·lacions
i centres tècnics (5)

500,90m2

0,00m2

1.145,00m2

1.507,10m2

0,00m2

138,80m2

Zona d’indústria aïllada
Intensitat 2 (13.2)

6.220,40m2

6.220,40m2

7.866,30m2

7.866,30m2

TOTAL
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1.10. JUSTIFICACIÓ
D’acord amb l’Art. 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i la oportunitat i la conveniència amb relació
als interessos públics i privats concurrents.
Vialitat
La proposta de modificació té per finalitat la regularització de la situació i característiques
anòmales en que es troba l’espai qualificat i destinat a vialitat per a vianants en el sector
nord est del polígon industrial Mas d’en Bosch, i per no respondre a una opció clara i
funcional de comunicació viaria amb els espais lliures de l’interior del polígon.
La importància de corregir aquesta part del sistema de comunicacions del polígon, rau
bàsicament en la situació en que es troba actualment aquest espai. Com ja s’ha exposat,
es tracta d’un pas per a vianants previst per a accedir als espais públics de l’interior del
polígon que es disposen seguint el marge dret del riu. És un espai que durant els treballs
d’urbanització del polígon, no va ser condicionat com a vial, i que va romandre erm fins al
moment de la urbanització i construcció del solar veí. En aquell moment, aquest espai no
es va tenir en consideració ni es va delimitar, i va ser urbanitzat i pavimentat
conjuntament amb la resta de solar industrial.
Aquesta situació ha convertit aquest espai en una zona residual incorporada als espais
d’us privatiu que envolten la nau industrial, amb un tractament homogeni amb la resta de
solar, que l’hi configuren un aspecte completament industrialitzat. Això juntament amb la
manca de continuïtat com a vial de vianants a l’interior del polígon, el fa totalment inviable
i poc funcional a efectes de garantir la connexió de la mobilitat a peu i en bicicleta amb els
espais lliures del polígon, i amb el traçat del camí ral que discorre arran de riu.
Camí Ral
L’interès públic i la voluntat del municipi per a la recuperació del traçat del camí ral al llarg
de la riba dreta del riu Ter, a través dels polígons de Mas d’en Bosch i de Rocafiguera, ha
portat a la programació de projectes per a la seva rehabilitació i ús.
En aquest sentit cal justificar la supressió del vial afectat per la urbanització industrial, per
tal de prioritzar el traçat per la vialitat prevista al límit del polígon amb la riba del riu, i que
es prolonga al nord al llarg del sector, donat que es correspon amb el traçat originari del
camí ral, i és el pas a partir del qual es vol iniciar la recuperació de tot el recorregut al llarg
de la zona industrial, i la seva prolongació en sòl no urbanitzable.
Actualment arrel de la concessió de llicencia per a la construcció d’una nau industrial al
polígon de La Barricona, situat al nord i a continuació de l’àmbit que ens ocupa, s’ha
aconseguit la íntegra recuperació del traçat de l’antic camí ral, arran de la riba del riu, amb
cessions de sòl i urbanització a càrrec dels promotors industrials. Es voluntat del municipi
el poder recuperar aquests trams de camí ral i enllaçar-los al llarg dels àmbits dels dos
polígons industrials.
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Estació transformadora
Donades la necessitat de re ubicar un centre de transformació elèctrica per tal de millora
el subministrament del polígon industrial, es proposa redimensionar la superfície restant
d’aquesta franja de vialitat, com a Sistema d’instal·lacions i centres tècnics d’energia.
Aquesta delimitació ha de permetre re ubicar l’estació transformadora que es troba en
situació disconforme, i poder actualitzar i ampliar el servei.
Ocupació en parcel·la
Per altra part la supressió del sistema viari entre els dos solars, propicia i reforça un límit
clar entre parcel·les qualificades de Zona d’indústria aïllada d’intensitat 2 (13.2), que veu
reduïda la separació de l’edificació respecte els límits establerta en la normativa
urbanística, que passa de 8 a 5 metres. En el cas de la parcel·la amb front a la carretera
de Sant Joan, facilita les necessitats manifestades per l’empresa que desenvolupa
l’activitat, en el sentit de poder optimitzar la ocupació de l’edificabilitat pendent de
desenvolupar, en el seu límit posterior.

1.11. INFORME AMBIENTAL
En referència a la prescripció de l’Article 118 del TRLUC, respecte a la informació
ambiental de la modificació, l’objecte de l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser
rellevants en la re ordenació de la vialitat interna del polígon de Mas d’en Bosch. Cal dir
que no altera el que en el seu dia s’hagués pogut elaborar, ja que no es tracta d’uns cavis
que incideixen en un nou model de creixement.
Per tan, la identificació dels requeriments ambientals significatius, en el què s’inclouen la
descripció dels aspectes i elements ambientals rellevants del sector, la descripció dels
objectius i les altres mesures de protecció ambiental previstes per aquesta modificació
puntual, no son objecte de cap canvi ni alteració.
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1.12. MOBILITAT GENERADA
En referència a la prescripció de l’Article 118 del TRLUC, respecte a l’estudi d’avaluació
de la mobilitat generada. No es creu que sigui necessària la redacció d’un estudi, donat
que la incidència sobre la variació o increment potencial de desplaçaments, provocat per
La reordenació de la vialitat de vianants i bicicletes per a poder accedir als espais lliures
de la vora del riu, no ha d’afectar la capacitat del sistema de comunicacions existent.
Aquesta modificació de la vialitat suposarà una afectació mínima sobre els veïns i el
transit de persones i vehicles al sòl urbà, i l’actual sistema de transport públic per a
l’accés a determinades zones industrials no precisa de cap tipus de reestructuració.
Cal destacar que l’objecte de millorar i recuperar el traçat del camí que discorre seguint la
vora el riu, enllaça amb els objectius plantejats en l’estudi de mobilitat del POUM.
En aquest sentit la recuperació del camí ral entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses,
esdevé un objectiu i una actuació lligada actualment a l’oci, tant per als vianants a peu
com en bicicleta, que proposa itineraris d’accés a llocs de lleure, amb connexió a vies
verdes i camins de muntanya. Aquesta actuació promou una integració al paisatge de
ribera,en espais a recuperar en que ja no s’hi preveu accés per a cap altre tipus de
vehicle. Espais que alhora donin continuïtat a les infraestructures que discorren
paral·leles al riu i que permetin la continuïtat de l’espai fluvial en forma de parcs i jardins
públics, amb millora de la vegetació de ribera
Respecte a l’acompliment de les previsions de l’article 118 del Reglament RLUC, pel
contingut i característiques d’aquesta modificació del POUM, es considera que la
documentació que la conforma és suficient tal i com preveu l’article 96 de la Llei
d’urbanisme.
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NORMATIVA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 19 DEL POUM RIPOLL PER A L’AJUST DE LA
VIALITAT INTERIOR AL POLÍGON INDUSTRIAL MAS D’EN BOSCH
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2.1. NORMATIVA
Article 1.- Àmbit d’actuació
L’àmbit de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es grafia al
plànol núm. 1 (Situació i emplaçament).
Article 2.- Marc legal de referència
La present Modificació puntual del POUM es redacta de conformitat al marc urbanístic i
legal que ve donat per:
. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme.
. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLUC).
. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (RPLU).
. llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
. RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana.
. Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM de Ripoll aprovat definitivament per la
CTU en data 25/07/2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008 (POUM).
Article 3.- Vigència
La modificació puntual del POUM tindrà una vigència indefinida des del moment de la
publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
mentre no es modifiqui justificadament.
Article 4.- Interpretació
Els dubtes en la interpretació del planejament urbanístic produïts per imprecisions o per
contradiccions entre documents d’igual rang normatiu es resolen atenent els criteris de
menor edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental, i
aplicant el principi general d’interpretació integrada de les normes. En el supòsit que es
doni un conflicte irreductible entre la documentació imperativa del planejament urbanístic i
que no pugui ésser resolt atenent els criteris generals determinats per l’ordenament
jurídic, preval el que estableixi la documentació escrita, llevat que el conflicte es refereixi a
quantificació de superfícies del sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real.
Article 5.- Objecte de la modificació
1. Reconèixer la situació d’aquesta part de la vialitat urbanitzada com a Zona d’indústria,
agregada a la parcel·la industrial del límit nord est del vial per a vianants actual.
2. Potenciar i consolidar l’accés de vianants i bicicletes als espais lliures de l’interior del
polígon, a través de la vialitat corresponent amb el traçat del camí ral, entre el polígon i la
riba dreta del riu.
3. Re ubicar l’estació transformadora en situació de fora d’ordenació urbanística.
4. Millorar les condicions d’ocupació de l’edificació de la parcel·la industrial del límit nord
oest del vial per a vianants actual.
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Article 6.- Gestió
Aquesta re ordenació d’una part obsoleta de vialitat del polígon, ha de donar peu a
executar les obres d’urbanització per tal de consolidar la vialitat per a vianants i bicicletes
a través de l’interior del polígon, correspon al traçat de l‘antic camí ral entre Ripoll i Sant
Joan de les Abadesses, que s’inicia entre la parcel·la amb front a la Ronda mas d’en
Bosch i el riu, i es prolonga al llarg del polígon industrial de La Barricona, i enllaça amb la
continuïtat del camí ral més enllà del sòl urbà.
La nova previsió de sòl per a Sistema d’infraestructures dels sistemes urbanístics i
ambientals, és prevista per al trasllat i millora de l’actual instal·lació en situació
disconforme.

Ripoll juliol de 2017
Urbanisme. Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

L’Arquitecte Municipal
Ferriol Hereu Fina
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