____________________________________________________________

MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm.17
DEL POUM DE RIPOLL
Nova delimitació de l’àmbit “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”
Accessibilitat als edificis d’habitatges del barri de Sant Pere.
Carrers dels Fargaires, Filadors i Moliners.

Serveis Tècnics Municipal – Gener 2017

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL.
NOVA DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS DEL BARRI DE SANT PERE

GENER

2017
-0–

ÍNDEX
Memòria de la nova delimitació de l’àmbit “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”
1. Objecte de la nova delimitació
2. Antecedents de la nova delimitació
3. Justificació de la nova delimitació
4. Descripció de la nova delimitació
Memòria justificativa i descriptiva de la modificació puntual
1. Objecte de la modificació puntual del POUM
2. Iniciativa
3. Marc legal
4. Àmbit de la modificació puntual del POUM
5. Planejament vigent
6. Titularitat de sòl
7. Descripció i estat actual
8. Necessitat de la modificació puntual del POUM
9. Proposta de modificació puntual del POUM
9.1. Modificació d’alineacions
9.2. Alteració de sòl destinat a sistemes
Normes urbanístiques de la modificació puntual
Reportatge fotogràfic
Plànols
1. Situació i emplaçament
2. Planejament vigent
3. Proposta d’ordenació
4. Edificació i vialitat: estat actual
5. Edificació i vialitat: proposta d’adequació

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE RIPOLL.
NOVA DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS DEL BARRI DE SANT PERE

GENER

2017
-1–

MEMÒRIA DE LA NOVA DELIMITACIÓ
NOVA DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”.
ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D’HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE.
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1. OBJECTE DE LA NOVA DELIMITACIÓ
L’objecte de la present Modificació puntual per a l’accessibilitat als edificis d’habitatges
del barri de Sant Pere, als carrers Fargaires, Filadors i Moliners, és la d’adequar el
planejament vigent per tal de poder resoldre els condicionants tècnics que apareixen
alhora d’instal·lar ascensors per a la supressió de les barreres arquitectòniques en els
edificis plurifamiliars que configuren aquest sector.
La finalitat és la d’ampliar els àmbit d’ocupació de la vialitat, que originàriament es varen
preveure per a la ubicació d’aquests elements tècnics.
Es preveu la transcripció de la modificació puntual núm. 5 del POUM de Ripoll, que va
donar lloc a la definició i qualificació dels àmbits previstos per a la ocupació de la vialitat,
qualificats com a “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”. Per tal de delimitar novament aquests
àmbits amb les noves dimensions requerides.

2. ANTECEDENTS DE LA NOVA DELIMITACIÓ
Els diferents edificis plurifamiliars dels carrers Fargaires, Filadors i Moliners, constitueixen
el grup d’habitatge construïts a finals dels anys 60’ per l’Obra Sindical del Hogar, i
presenten una organització característica de conjunt urbanístic unitari d’habitatge social
amb edificis aïllats en bloc de planta baixa i quatre plantes pis, que contenen varies
escales de veïns, separats entre ells per una vialitat bàsicament destinada a l’accés dels
habitatges per a vianants.
Donada la reduïda dimensió dels habitatges i l’impossibilitat d’ocupar espai comuns dels
edificis, es va optar per la possibilitat d’ocupar part de la vialitat sense afectar-ne la seva
funcionalitat.
Per tal de poder resoldre l’accessibilitat al conjunt dels habitatges es va preveure la
modificació de les alineacions de l’edificació i la creació d’una clau específica “Volumetria
d’accés (2.1.a/10.2)”, amb la ocupació d’espai del sistema de comunicacions, vialitat, per
a la instal·lació d’aparells elevadors adossats a les façanes principals dels edificis.
Davant de les porteries d’accés a cada escala de veïns es varen definir uns espais de
1,75m. x 3,40m. per a la ocupació del volum tancat que representa el nucli de l’aparell
elevador i el corresponent vestíbul d’accés de connexió a cada planta. Aquest volum es
va preveure en la totalitat dels accessos, situat al costat esquerra respecte l’eix de
l’escala, amb la voluntat d’ajustar al màxim la ocupació de la nova qualificació del sistema
viari. A la planta baixa es va preveure l’adequació de la voravia per resoldre amb una
rampa el desnivell existent entre paviments.
En sessió de data 27 de juliol de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, va
aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 5 del POUM de Ripoll “Accessibilitat
als edificis d’habitatges del barri de Sant Pere. Carrers Fargaires, Filadors i Moliners.”
Amb la modificació es va definir la normativa corresponent per a la definició de la
volumetria d’accés, els seu dimensionat i condicions respecte de la composició de
l’edificació i se’n va delimitar gràficament l’àmbit precís d’ubicació per a la construcció
dels aparells elevadors i condicionament dels accessos a les porteries.
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA NOVA DELIMITACIÓ
Al llarg del període transcorregut entre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual
núm. 5 del POUM per a l’accessibilitat als edificis d’habitatges del barri de Sant Pere, i
l’actualitat, s’han emprés diverses actuacions de construcció i instal·lació d’aparells
elevadors seguint els emplaçaments, les disposicions i la normativa que els ordena.
Però en dues de les darreres propostes de construcció de nous aparells elevadors,
promogudes per les respectives escales de veïns, han aparegut un seguit de
condicionants tècnics atribuïbles a la urbanització de la vialitat i la disposició dels seus
serveis, que dificulten en gran manera la instal·lació d’aquest element tal i com és previst
dins l’àmbit definit per la clau específica “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”.
Concretament el pendent i desaigua superficial, en un cas, i l’aparició de conduccions de
serveis i escomeses als edificis, que es veuen afectats en l’execució pels dels fossars
dels ascensors, en un altre, impedeixen la ubicació de l’aparell elevador en l’espai previst
genèricament per a totes les escales, que es situa a l’esquerra de l’accés a la porteria,
mirant des del carrer.
La dificultat tècnica per a la solució d’aquestes situacions imprevistes, i sobretot el sobre
cost econòmic que representa per a les comunitats de veïns que afronten la supressió de
les barreres arquitectòniques dels seus habitatges, fa necessari el poder replantejar la
ubicació dels aparells elevadors fora dels àmbits previstos inicialment.
La disposició de forma simètrica respecte de l’accés a l’escala de veïns en els casos en
que puguin aparèixer aquets condicionants tècnics, representa simplificar-ne la seva
instal·lació, sense que això impliqui cap tipus d’increment respecte de la superfície
ocupada en planta ni de la volumetria que genera l’ascensor i l’espai d’accés als replans.

4. DESCRIPCIÓ DE LA NOVA DELIMITACIÓ
Per tal de poder resoldre els condicionants tècnics que comprometen la viabilitat de la
instal·lació d’alguns dels ascensors, es proposa modificar novament l’alineació de
l’edificació per tal d’ampliar l’àmbit d’afectació sobre el sistema viari, qualificat amb la clau
específica “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”, per tal de permetre la disposició simètrica de
les instal·lacions d’aparells elevadors, respecte de la que va quedar definida amb la
Modificació puntual núm. 5 del POUM de Ripoll “Accessibilitat als edificis d’habitatges del
barri de Sant Pere. Carrers Fargaires, Filadors i Moliners”.
Al marge dels ascensors que ja s’han instal·lat, l’ampliació dels espais “Volumetria
d’accés (2.1.a/10.2)”, que es proposa en la present modificació, es fa extensiva a la
totalitat de les zones d’accés a les escales, del conjunt d’edificis d’habitatges del barri de
Sant Pere. D’aquesta manera es garanteix la possible instal·lació de forma simètrica
respecte els accessos a les escales, en cas d’aparèixer nous condicionants tècnics en la
urbanització de la vialitat.
Amb voluntat de simplificar, es proposa formalitzar l’ajust de la modificació, seguint
l’esquema de la inicial Modificació puntual núm. 5 del POUM de Ripoll “Accessibilitat als
edificis d’habitatges del barri de Sant Pere. Carrers Fargaires, Filadors i Moliners.”
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya en data 27
de juliol de 2011.
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Sobre la modificació inicial, com si es tramités de nou en nou, s’amplia la disposició dels
àmbits “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”, es reflecteixen els nous valors de les superfícies
d’ocupació en les taules de quantificació i comparació numèrica, i es transcriu als plànols
d’ordenació la nova delimitació d’aquests espais, amb exemples gràfics que mostren la
doble possibilitat d’emplaçament dels aparells elevadors i accessos als replans.
L’ampliació dels àmbits permet i facilita la ubicació dels ascensors de forma simètrica
respecte l’escala de veïns, però en cap cas representa possibilitat d’incrementar els
volums dels ja instal·lats, ni de preveure major volumetria de la que és estrictament
necessària, tal i com es recull a la normativa de la modificació, i tal com es grafia en els
plànols que s’hi adjunten.
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DESCRIPTIVA
MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 17 DEL POUM RIPOLL
PER A LA NOVA DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”
ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D’HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE.
CARRERS FARGAIRES, FILADORS I MOLINERS.
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1. OBJECTE DE LA MODIFCIACIÓ PUNTUAL DEL POUM
L’objecte de la present Modificació puntual per a l’accessibilitat als edificis d’habitatges
del barri de Sant Pere, als carrers Fargaires, Filadors i Moliners, és la d’adequar el
planejament vigent per tal de poder instal·lar ascensors i suprimir les barreres
arquitectòniques existents en els edificis plurifamiliars que configuren aquest sector.

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

3. MARC LEGAL
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que ve
donat per:
. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme
(TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació
del text refós de la Llei
d’urbanisme.
. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLUC).
. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat
urbanística (RPLU).
. RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació
urbana.
. Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM de Ripoll aprovat definitivament per la
CTU en
data 25/07/2008, i publicat al DOGC el 25 de juliol de 2008 (POUM).
. Llei 38/2009, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
. Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge.
. Decret 141/2012, de 30 d’octubre pel qual es regulen les condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
. Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques,
i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.

4. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
La present Modificació puntual abasta l’àmbit corresponent a un conjunt d’edificis
d’habitatges socials construïts a finals dels anys ’60, amb un total de 100 habitatges.
Representa la primera actuació d’urbanització i construcció d’habitatges, que configurarà
en pocs anys el barri de Sant Pere de Ripoll.
El barri de Sant Pere s’emplaça al nord-oest del nucli històric de Ripoll sobre una de les
planes elevades de la muntanya de Sant Roc, a cavall entre els rius Ter i Freser.
El conjunt del polígon el formen 5 blocs d’habitatges plurifamiliars de planta baixa i 4
plantes pis, tots ells destinats a ús residencial, urbanitzats a partir de tres vials i una zona
verda, que configuren el conjunt de l’ urbanització de l’entorn
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5. PLANEJAMENT VIGENT
És d’aplicació el Text Refós de la Normativa Urbanística del Pla general d’ordenació
urbanística de Ripoll (POUM), que fou aprovat definitivament en data 9 d’abril de 2008, i
atorgada la seva executivitat en sessió de 18 de juny de 2008 (DOGC 25.07.08).
L’àmbit de la modificació puntual està classificat de sòl urbà. Les parts del sòl que són
realment objecte de modificació s’adscriuen al sistema viari i són qualificades de Vialitat
(2.1.a).
Les edificacions que configuren el polígon, i que es veuen ampliades, estan qualificades
de zona d’edificació aïllada plurifamiliar 2 de volumetria consolidada (10.2).

6. TITULARITATDEL SÒL
El sòl que modifica la seva qualificació és de titularitat pública. Els habitatges de les
edificacions són de propietat privada i es gestionen mitjançant comunitats de propietaris.

7. DESCRIPCIÓ I ESTAT ACTUAL
El grup d’habitatges de Sant Pere va ser construït a finals dels anys ’60 per l’Obra
Sindical del Hogar, depenent de l’antic Ministerio de la Vivienda franquista. Es tracta d’un
conjunt de vivendes plantejat segons el model de l’època, configurat per edificacions que
agrupen diverses escales de veïns. Els blocs són de planta baixa i quatre plantes pis,
totes elles destinades a habitatges, amb crugies estretes i façanes llargues, envoltats
d’espais lliures més o menys amplis.
El conjunt de Sant Pere és constituït per cinc blocs de diversa llargada i disposició. Quatre
dels blocs es disposen en dues franges paral·leles amb front als dos vials principals, el
carrer dels Fargaires i el carrer dels Filadors, que discorren en sentit est-oest i que
organitzen el conjunt de l’àmbit. El cinquè bloc es disposa en sentit perpendicular a
l’extrem oest del conjunt, amb front a un vial més curt, el carrer dels Moliners, que tanca
el carrer dels Fargaires i el comunica amb el dels Filadors.
Cada un dels 4 edificis paral·lels té orientada la façana principal a migdia i és constituït
per grups de dues o tres escales de veïns amb una disposició de dos habitatges per
replà. El cinquè edifici, orientat amb la façana principal a llevant, disposa d’una única
escala de veïns amb dos habitatges per replà. Els habitatges s’organitzen al voltant del
nucli d’escales i les estances tenen obertures a les façanes principal i posterior. Les
façanes testeres de cada conjunt d’edificació no disposa d’obertures. La superfície total
de l’àmbit considerat és de 3.208,55m2, dels quals 1.253,45m2 corresponen a l’ocupació
de l’edificació, i 1.955,10m2 a vialitat.
El més de març de 2009 l’empresa pública ADIGSA va realitzar un estudi del conjunt de
l’àmbit de Sant Pere, per a la supressió de barreres arquitectòniques, per tal de dotar
d’ascensors el conjunt de les escales de veïns dels edificis.
La vialitat d’aquesta proposta és la que justifica i organitza la present modificació del
POUM de Ripoll.
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8. NECESSITAT DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM
Tot i les intervencions fetes per l’Ajuntament al barri de Sant Pere per tal de facilitar la
mobilitat dels seus habitants, la totalitat dels edificis d’habitatges de l’àmbit dels carrers
dels Fargaires, Filadors i Moliners, presenten problemes d’accessibilitat i barreres
arquitectòniques, degut a que cap d’ells disposa d’ascensor. A aquest fet s’hi afegeix
l’edat elevada de moltes de les persones que hi viuen, la qual cosa fa que actualment
sigui imprescindible la instal·lació d’ascensors a cada una de les escales de veïns dels
edificis.
Tant el sistema constructiu dels edificis, com la disposició i dimensions de les escales
comunes, de 1.80 x 3.85 m, i dels propis habitatges, fa impossible que la instal·lació dels
aparells elevadors i l’adequació de les escales, es pugui realitzar dins del volum de
l’edifici. La instal·lació dels aparells elevadors dins de l’edifici comportaria la
reestructuració del conjunt de l’escala i elements comuns de l’edifici, així com la pèrdua
d’una important part dels espais habitables com són les cuines i banys dels habitatges.
Tant constructivament com funcionalment, les solucions i els costos d’aquesta opció
posen clarament en entredit la seva vialitat.
És per això que es planteja com a única solució per a garantir l’accessibilitat dels
habitatges, la instal·lació d’ascensors i l’adequació de les escales a l’exterior dels edificis,
adossats a les façanes, tot augmentant el volum edificat i ocupant part del sòl que els
envolta, que és qualificat com a sistema viari.

9.PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
Tant el sistema constructiu dels edificis, com la disposició i dimensions de les escales de
veïns i dels habitatges, fa impossible que la instal·lació dels ascensors i l’adequació de
les escales es concreti a l’interior dels edificis, es a dir dins de l’ocupació prevista per les
normes del POUM per aquesta zona. Així l’augment de volum proposat per al conjunt de
les 10 escales de veïns implica l’ocupació de part del sistema viari, Vialitat (2.1.a), per a
cada una de les escales dels edificis plurifamiliars.
La present modificació puntual planteja l’augment de la volumetria dels edificis existents,
creant una superfície d’accés complementaria davant per davant de cada un dels
accessos als blocs per tal d’adossar-hi el cos dels ascensors i l’adequació de les escales
de veïns. La solució ja ha estat portada a la pràctica, es correspon amb la proposta
tècnica presentada per l’empresa pública ADIGSA i s’ajusta a la normativa vigent així com
a les disposicions del POUM de Ripoll pel que fa a la disposició d’ascensors per tal de
garantir l’accessibilitat als edificis d’habitatges.
Aquesta implantació comporta, a més a més de la pròpia construcció de nous accessos i
ascensors, el condicionament de l’espai de vialitat que els envolta. Se’n destaca la
construcció del conjunt de rampes i graons necessaris, per tal de guanyar el desnivell
existent entre la cota de la vorera existent i el nivell de la planta baixa dels edificis, així
com la previsió d’un itinerari mixt de vianants i vehicles en tot l’ample del vial, a manera
de pas elevat, que permeti vorejar l’ocupació que representa el conjunt dels nous
accessos. El projecte d’instal·lació haurà de preveure els treballs complementaris
d’adequació dels serveis urbans i del condicionament dels espais annexes als nous
accessos.
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La modificació preveu ajustar la qualificació de les zones i sistemes que configuren
l’àmbit.
Com a conseqüència de la implantació dels ascensors, es redueix la superfície de
sistema viari, vialitat (2.1.a) i s’incrementa la zona residencial d’edificació aïllada
plurifamiliar amb volumetria consolidada (10.2). La variació de volum es concreta amb
l’ampliació, de l’ocupació en planta, de la zona residencial, i en un canvi de l’alineació de
l’edificació fixada en els plànols del POUM.
Els 5 blocs d’habitatges que configuren l’àmbit, representen 10 accessos a nuclis
d’escales, que equivalen als 10 ascensors que es preveu construir adossats a les façanes
principals dels blocs. Segons la proposta tècnica, l’ocupació mínima prevista de cada un
d'aquests nuclis, no supera els 9,60 m2, amb un total, per al conjunt de l’àmbit, de sòl
destinat a la nova qualificació de 96,00 m2.
Amb tot es proposa una clau específica que permeti única i exclusivament la construcció
dels ascensors adossats a les façanes principals dels blocs i que permeti l’ocupació del
sòl públic necessari per a la seva execució. Es crea la clau específica (2.1.a/10.2
“volumetria d’accés”), que cal interpretar considerant la qualificació de la part esquerra
de la barra (2.1.a), com a la qualificació actual del sòl, vialitat, i la de la part dreta com a
zona residencial (10.2 volumetria d’accés).
Aquesta qualificació ha de permetre la transitorietat d’aquests espais, fins a esdevenir
zona residencial, amb la construcció dels ascensors, i de la mateixa manera, ha de
garantir la reversió a sistema viari, en cas de futur enderroc de la volumetria ampliada.
Així s’assenyala gràficament, a la modificació dels plànols d’ordenació del POUM, per tal
d’acotar l’àmbit previst a ocupar per les obres d’instal·lació dels ascensors i dels
vestíbuls d’accés en planta baixa, i per tal de garantir que aquesta volumetria sigui
destinada exclusivament a l’ús previst.
9.1. Modificació d’alineacions.
L’Art.226 de les Normes Urbanístiques del POUM, estableix, entre d’altres, per als sectors
consolidats i qualificats de Zona d’edificació aïllada plurifamiliar amb volumetria
consolidada (10.2), que:
Les condicions d’ordenació de l’edificació es corresponen amb les de l’edificació existent,
que estan definides pel propi projecte de construcció en base al que fou atorgada la
llicència d’obres; aquestes condicions exhaureixen l’ocupació de parcel·la, el sostre
edificable, l’alçada i també el nombre màxim d’habitatges permesos, si el seu nombre
ultrapassa la proporció d’un habitatge per cada 100 m2 de superfície útil.
Només es permetran aquelles alteracions de les edificacions que responguin a un
projecte unitari, sense perjudici de les limitacions i altres condicions aplicables en cas
d’estar compreses dins el Catàleg de Béns Protegits.
Les edificacions no incloses en el catàleg de béns protegits podran ser objecte
d’enderroc i de reconstrucció dins l’àmbit de la unitat de zona, respectant les
condicions establertes al primer paràgraf, i les condicions de separació de l’edificació
respecte als espais públics, quan així es determini en els plànols d’alineacions.
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En conseqüència amb l’articulat de les Normes Urbanístiques del POUM, es proposa
modificar les alineacions que es representen gràficament en els plànols d’ordenació per
tal de delimitar l’àmbit específic de sòl destinat a la construcció dels nous accessos i
ascensors per a cada una de les escales dels edificis plurifamiliars. Així doncs, l’ocupació
dels espais grafiats, només es destinarà a la finalitat dels usos previstos.
La modificació implica la variació de les alineacions de les edificacions, així com la
requalificació de sòl de sistema viari, Vialitat (2.1.a), en detriment del sòl residencial,
mitjançant la clau específica (2.1.a/10.2 “volumetria d’accés”).
Carrer
Fargaires
Filadors
Moliners

Zona (10.2) m2
763,70
337,75
152,00

(2.1.a/10.2 “volumetria d’accés”).m2
48,00
38,40
9,60

La quantificació i comparació numèrica de la modificació, referida a l’àmbit dels carrers
Fargaires, Filadors i Moliners, es resumeix al quadre adjunt:
Planejament vigent

superfície(m2)

%

Zones

10.2

1.253,45

39,06

Sistemes

2.1.a

1.955,10

60,94

Proposta

superfície(m2)

%

Zones

10.2 i 10.2 “volumetria d’accés”

1.349,45

42,00

Sistemes

2.1.a

1.859,10

58,00

Els volums que romanen per edificar, degut a la modificació d’alineacions proposada,
només podran ser destinats a la instal·lació d’ascensors i obres complementàries
necessàries i, per tant, la present modificació puntual proposa assenyalar gràficament
aquests volums, mitjançant la delimitació de l’anomenada (2.1.a/10.2 “volumetria
d’accés”). Aquesta delimitació suposa una nova qualificació que ordena les condicions
d’edificació i d’ús dels nous volums ordenats, mitjançant la seva normativa específica.
El projecte constructiu que es redacti, serà el que justifiqui la solució de menor ocupació
del sòl i el que determini al mateix temps les actuacions d’urbanització complementaries i
necessàries del vial, per tal de garantir la supressió de barreres arquitectòniques i
l’adequació dels subministres i escomeses dels serveis urbans.
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9.2. Alteració de sòl destinat a sistemes
L’augment de la qualificació de zona residencial mitjançant la clau específica (2.1.a/10.2
“volumetria d’accés”), implica l’alteració de sòl adscrit actualment pel POUM al Sistema
de comunicacions. Vialitat (2.1.a).
En total, l’alteració de la superfície adscrita al sistema de comunicacions i inclosa dins els
àmbits assenyalats de la present Modificació puntual, és:

alteració___
Fargaires
m2
Filadors
m2
Moliners
m2
Vialitat (2.1.a)

Vigent

Proposat

956,80

908,80

- 48,00

637,20

598,80

- 38,40

361,10

351,50

- 9,60
- 96,00 m2

Al Plànol 5 es compara el sòl adscrit a sistemes existent respecte del proposat, de
manera que es fa palesa la poca quantia de sòl públic desafectat que representa la
present modificació puntual en l’estructura de la vialitat de l’àmbit. El condicionament del
sistema viari, que pugui comportar la creació d’accessos i d’itineraris mixtes de vianants i
vehicles en front de cada un dels nous accessos als habitatges, no ha de representar cap
variació en la seva qualificació.
No hi ha cap mena d’alteració en el sòl destinat a espais lliures. Jardins i passeigs urbans
(3.2), que es situa al sud del conjunt de l’àmbit al límit amb el carrer dels Filadors i que no
es veu afectat per la modificació proposada.
Ripoll, gener de 2017
Ferriol Hereu Fina
Arquitecte municipal
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NORMES URBANÍSTIQUES
MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 17 DEL POUM RIPOLL
PER A LA NOVA DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”
ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D’HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE.
CARRERS FARGAIRES, FILADORS I MOLINERS.
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Article 1. Objecte de la Modificació puntual del POUM
La Modificació puntual del POUM per a la supressió de barreres arquitectòniques en les
edificacions del barri de Sant Pere, té per objecte l’adequació del planejament vigent per
tal de poder instal·lar ascensors i suprimir barreres arquitectòniques en els habitatges que
conformen aquets àmbit.
Article 2. Àmbit de la Modificació puntual del POUM
L’àmbit objecte de Modificació puntual comprèn la totalitat dels 5 edificis plurifamiliars
d’habitatges, del mateix període de construcció al barri de Sant Pere, als carrers
Fargaires, Filadors i Moliners.
Article 3. Marc legal
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic i legal que ve
donat en per:
. RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana.
. 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).
. Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge.
. 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).
La Modificació puntual del POUM per a l’accessibilitat als edificis d’habitatges del barri de
Sant Pere, carrers Fargaires, Filadors i Moliners, està integrada pels següents
documents:
Memòria descriptiva i justificativa
Normes urbanístiques
Reportatge fotogràfic
Plànols
Article 4. Interpretació
Les presents Normes Urbanístiques juntament amb els Plànols de proposta, constitueixen
el cos
normatiu específic de la present Modificació puntual. En allò no previst per aquestes
Normes s’estarà a les determinacions del POUM.
En cas de contradiccions entre documents, prevaldran les determinacions que impliquin
menor
edificació i major espai lliure, garantint en tot cas una millor protecció de l’interès públic.
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Article 5. Definició de la volumetria d’accés
En els plànols de proposta es representa gràficament l’ordenació del sòl qualificat de
(2.1.a/10.2 “volumetria d’accés”), mitjançant les alineacions de cada edificació i la seva
delimitació gràfica.
La Volumetria d’accés és aquell volum permès i que roman per edificar i que, en cas de
ser construït, només pot ser destinat únicament i exclusiva a permetre la instal·lació
d’ascensors. S’entén per instal·lació d’ascensors, a més del buc d’ascensor pròpiament
dit, els replans i muntants d’escala, el pas d’instal·lacions, els armaris d’instal·lacions i, en
general, tots aquells altres elements tècnics que sigui necessari construir de nou o re
ubicar per tal que les edificacions puguin gaudir del nivell d’accessibilitat exigit per la
legislació sectorial.
La delimitació de la volumetria d’accés suposa la identificació d’un volum sobre el qual
recauen
condicionaments i regulacions específiques, en el que l’augment proposat és un volum
màxim, en on s’inclou el cos de l’aparell elevador, el vestíbul d’accés i la rampa i graonat
que donen accés a l’edifici. Mitjançant la justificació tècnica del projecte d’instal·lació de
l’ascensor, l’alçada de la nova volumetria pot superar, en aquest àmbit l’alçada reguladora
fixada per al conjunt de la zona d’edificació aïllada plurifamiliar amb volumetria
consolidada (10.2). Més enllà de la previsió el fossar de l’ascensor no es permet
l’ocupació del subsòl.
Article 6. Condicionaments dimensionals de la volumetria d’accés
Les dimensions establertes en els plànols de proposta dels volums delimitats com a
volumetria d’accés s’han d’entendre com a mesures màximes. El projecte que es redacti
prèviament a la construcció dels ascensors, haurà d’ajustar-se a aquestes dimensions.
L’alçada de les volumetries d’accés només podrà sobrepassar l’alçada de les edificacions
existents a les quals serveix quan sigui tècnicament necessari o aconsellable d’acord a
allò especificat en l’art. 8 d’aquestes Normes. En tot cas no podran sobrepassar l’altura de
la cornisa en més de 1,80 metres.
Article 7. Condicionaments compositius de la volumetria d’accés
Les Volumetries d’accés que s’executin respectaran les característiques estètiques dels
edificis amb els quals formen un conjunt. El projecte que es redacti prèviament a la
construcció dels ascensors, haurà de justificar la composició volumètrica i l’elecció de
materials i sistemes constructius en funció d’aquestes característiques, ja sigui aplicant
criteris de mimetització, contraposició o qualsevol altre instrument de composició
arquitectònica. En tot cas, es tindran en compte les prescripcions de caràcter constructiu i
estètic que pugui fixar l’Ajuntament.
Les volumetries d’accés pertanyents a un mateix edifici formaran part d’un mateix projecte
o, si són objecte de diversos projectes, aquests proposaran la mateixa solució per als
diversos ascensors d’un mateix edifici.
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Article 8. Delimitació de l’àmbit indicatiu de projecte
En els plànols de proposta es representa gràficament l’àmbit d’espai lliure públic que
haurà de ser contemplat en el projecte que es redacti prèviament a la construcció dels
ascensors.
Serà condició de llicencia que les obres que sigui necessari portar a terme dins l’àmbit
indicatiu de projecte, ja siguin de condicionament o dotació de serveis urbans com
d’adequació del vial, s’hagin d’executar simultàniament a les obres d’edificació o, com a
màxim, en un termini que no excedeixi de tres mesos de l’acabament de l’edificació. La
certificació final d’obra que s’emeti haurà de contemplar, a més de les obres pròpies de
l’ascensor, les obres en l’espai públic incloses en l’àmbit indicatiu de projecte.
La delimitació de l’àmbit indicatiu de projecte no exclou la possibilitat que el projecte que
es redacti, inclogui també altres punts de l’espai lliure públic sobre el qual calgui
intervenir, per a tal de suprimir les barreres arquitectòniques i garantir la correcta
accessibilitat a les edificacions existents.
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC
MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 17 DEL POUM RIPOLL
PER A LA NOVA DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT “Volumetria d’accés (2.1.a/10.2)”
ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D’HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE.
CARRERS FARGAIRES, FILADORS I MOLINERS
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Carrer dels Fargaires
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Carrer dels Filadors
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Carrer dels Moliners
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ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D'HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE.
CARRERS DELS FARGAIRES, FILADORS I MOLINERS.
AJUNTAMENT DE RIPOLL
ARQUITECTE:
DATA: GENER 2.017

1.
N

E: 1/10.000
0

E: 1/500

SISTEMES URBANS

2. Comunicacions

3. Espais lliures
4. Equipaments comunitaris

8. Suburbana

11.Verd privat

16.AAEE segons alineacions

LIMITS P.A I P.M.U

RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
d'habitatges protegits

protegit

N

ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS D'HABITATGES DEL BARRI DE SANT PERE.
CARRERS DELS FARGAIRES, FILADORS I MOLINERS.
AJUNTAMENT DE RIPOLL
ARQUITECTE:
DATA: GENER 2017

02.
PLANEJAMENT VIGENT
E: 1/1.000
0

SISTEMES URBANS

2. Comunicacions

3. Espais lliures
4. Equipaments comunitaris

8. Suburbana

11.Verd privat

16.AAEE segons alineacions

LIMITS P.A I P.M.U

RESERVES D'HABITATGE PROTEGITS

RHP1
d'habitatges protegits

protegit
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ARQUITECTE:
DATA: GENER 2017

03.
E: 1/1.000
0

PLANEGAMENT VIGENT

%

ZONES

10.2

1.253,45

39,06
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2.1.a

1.955,10

60,94
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1.5
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04.
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0

VIALITAT (2.1.a)

VIGENT

PROPOSAT

FARGAIRES

956,80

908.80

-48,00 m2

FILADORS

673,20

598.80

-38.40 m2

MOLINERS

361,10

351.50

-9.6 m2

PROPOSTA

%

ZONES

10.2

1.349,45
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SISTEMES

2.1.a

1.859,10
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2.1.a

1.955,10

60,94

%

1.75
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1.75

1.75
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