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CU: 30
Expedient:2019 / 068331 / G

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 6 d’agost de 2020, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord 
següent :

Objecte

L’objecte  de  l’expedient  és  donar  coherència  a  un  sector  amb la  finalitat  de  mantenir 
l’activitat  industrial  i  reconèixer  un  sostre  residencial  existent,  tot  fixant  l’ordenació  de 
l’àmbit.

L’objecte  del  text  refós  és  donar  compliment  a  l’acord  de  la  Comissió  Territorial 
d'Urbanisme de Girona de data 30 d’abril de 2019, referent a la suspensió de l’aprovació 
definitiva  de  la  Modificació  puntual  número  16  del  POUM sector  de  la  Tensión  Textil, 
colònia Agafallops, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Ripoll, que en condicionava 
l’executivitat al compliment d’un seguit de prescripcions mitjançant un text refós verificat pel 
Ple municipal.

Tramitació municipal

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de febrer de2020 va acordar aprovar la verificació 
del text refós de la Modificació puntual número 16 del POUM sector de la Tensión Textil, 
colònia Agafallops. 

Informes

Durant la tramitació del text refós s’han incorporat aquests nous informes:

Agència  Catalana  de  l’Aigua.  Informe  emès  en  data  25  d’octubre  de  2019  amb  les 
conclusions següents:

1. El canvi d’ubicació del l’edifici residencial plurifamiliar es considera admissible en 
tant que la nova ubicació es troba fora de la Zona de Flux Preferent.

2. Tant per aquest edifici com per les noves edificacions contemplades en el PA 3.02 
caldrà tenir en compte l’establert a les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 14bis 
“Limitacions als usos del sòl en zona inundable”.

3. S’indica  i  es  detalla  l’obligació  del  promotor  de  subscriure  una  declaració  de 
responsable.

4. S’indica i es concreta l’obligació del promotor de disposar del certificat del Registre 
de la Propietat referent al fet que la construcció es troba en zona inundable.

Antecedents 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en la sessió de data 30 d’abril de 2019 va 
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adoptar l’acord següent:

1. “Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 16 del POUM sector 
de la Tensión Textil,  colònia Agafallops,  de Ripoll, fins que, mitjançant un text  refós 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament  
diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:

1.1 S’haurà  de  reforçar  la  justificació  de  l’interès  públic  de  la  proposta  estudiant  la  
reordenació de la  totalitat de l’àmbit de l’illa de la Colònia, valorant la possibilitat de  
potenciar l’activitat econòmica , disposant d’una manera òptima la posició dels espais 
lliures, demostrant la necessitat d’habitatge en aquest indret, i evitant situar de forma 
propera els usos residencials i industrials.

Tanmateix,  els  usos  proposats  estaran  condicionats  al  que  l’Agència  Catalana  de  
l’Aigua pugui valorar novament  tenint en compte que l’informe emès per l’ACA el 16 de  
febrer de 2017 fa referència a l’article 6 del Reglament de la llei d’urbanisme, article  
derogat a resultes del  Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica  
el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986.

1.2Caldrà ajustar l’ordenació proposada, tenint en compte els aspectes indicats en la part  
valorativa. 

1.3S’hauran de preveure les reserves  destinades a la construcció d’habitatges protegits,  
en aplicació de les determinacions de l’article 57.4 del TRLUC. S’haurà de justificar el  
sostre residencial i la densitat proposades. 

1.4Caldrà corregir l’errada consistent en identificar com a carretera C-26 el vial situat al  
nord de l’àmbit, el qual és, en realitat, la ronda de Castelladrall. 

1.5Caldrà  tenir  en  compte  les  recomanacions  de  l’informe  emès  pel  Departament  de 
Cultura.”

Descripció de la proposta

Per tal de complimentar l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, s’han 
incorporat les determinacions, esmenes o modificacions següents:

Respecte a la prescripció 1.1, la justificació de l’interès públic de la proposta es reforça 
amb els aspectes següents: es garanteix l’eliminació del volum de l’antiga colònia, situada 
en la part inundable, i  es trasllada el  sostre a la part de cota alta del terreny,  s’amplia 
l’espai lliure destinat a zona verda, situat al costat de la ronda Castelladrall i es permet la 
continuïtat del camí Ral.
Segons l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 20 de febrer de 2020, el text refós 
reforça la justificació de l’interès públic en el sentit de garantir la connectivitat entre la TUC 
del barri de la carretera de Barcelona així com la zona d’equipaments esportius i escolars, 
amb el passeig del camí Ral a la llera esquerra del riu Ter. Així mateix es garanteixen els 
accessos de la fàbrica tèxtil i la continuïtat de la seva activitat actual, amb la consideració 
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que la MPOUM suposa una transformació inicial dels usos d’una part d’aquest sòl, que 
caldrà completar en el moment en què cessi l’activitat industrial.
D’altra banda, els usos proposats s’ajusten a l’informe emès per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en data 25 d’octubre de 2019.

Respecte  a  la  prescripció  1.2,  l’ordenació  proposada abasta  tant  la  peça polígon com 
l’àmbit industrial existent. Es manté l’accés principal per la ronda de Castelladrall, així com 
les dues peces d’espais lliures situades a ambdues bandes; les dimensions de la peça 
confrontant  amb  l’àrea  residencial  s’amplien  de  manera  que  la  distància  al  la  ronda 
augmenta. Els espais de circulació i maniobra interna vinculats a la indústria es concreten 
especialment a la part est, allunyades dels usos residencials concentrats a l’extrem nord-
oest  (casa del  Director  i  nou edifici,  que manté  el  seu emplaçament  inicial);  l’àrea  de 
càrrega i descàrrega se situa junt al límit est, a l’altra banda del canal, el qual es reconeix 
expressament. Al sud de l’àmbit es defineix un altre espai de circulació interna vinculada 
als edificis industrials, i a dos accessos existents des dels carreres Pericàs i dels Brucs, de 
caràcter presumiblement secundari. 

Des del punt de vista paisatgístic, es pot considerar que l’ordenació concretada  clarifica la 
distinció dels espais residencials i dels industrials, que es garanteix la recuperació de la 
continuïtat del camí Ral i que, mantenint no només la vegetació que envolta la casa del 
Director, sinó també el tractament vegetal dels espais que acompanyen les edificacions 
industrials, s’assolirà una correcta inserció en aquest àmbit singular. 

Respecte  a  la  prescripció  1.3,  es  preveuen  les  reserves  destinades  a  la  construcció 
d’habitatges protegits, en aplicació de les determinacions de  l’article 57.4 del TRLUC. El 
sostre residencial contemplat correspon a les plantes 1 i 2 del nou edifici d’habitatges, atès 
que la PB no es destina a aquest ús, per motius d’inundabilitat. El sostre resultant és de 
924 m2 st, i el nombre d’habitatges de protecció és de 3 (2 en règim general i 1 en règim 
general). 

Respecte a la prescripció 1.4, es corregeix l’errada consistent en identificar com a carretera 
C-26 el vial situat al nord de l’àmbit, el qual és, en realitat, la ronda de Castelladrall. 

Respecte  a  la  prescripció  1.5,  en  el  document  s’exposa  que  es  tenen  en  compte les 
recomanacions de l’informe emès pel Departament de Cultura. 

Valoració de l’expedient

Havent  vist  i  analitzat  la  documentació  tramesa,  es  considera  que  s’han  complimentat 
correctament les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona 
de data 30 d’abril de 2019.

Normativa urbanística

L’apartat de normativa urbanística comprèn 4 articles, així com la fitxa del PA 3.02.
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Fonaments de dret

Text  refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i les successives lleis de mesures fiscals i 
financeres (Llei 2/2014, de 27 de gener; Llei 3/2015, de l’11 de març; Llei 5/2017, del 28 de 
març;  Llei  5/2020,  del  29  d'abril),  la  Llei  16/2015,  de  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,  el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, 
de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, el 
Decret  llei  17/2019,  del  23  de  desembre,  de  mesures  urgents  per  millorar  l'accés  a 
l'habitatge  i  el  Decret  llei  18/2020,  de  12  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria 
d'urbanisme, fiances i ambiental.
 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el  Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

Acord

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions efectuades,
aquesta Comissió acorda:

1. Aprovar  definitivament  la  Modificació  puntual  número 16 del  POUM sector  de la 
Tensión Textil, colònia Agafallops, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Ripoll.

2. Publicar  aquest  acord  i  les  normes  urbanístiques  corresponents  en  el  DOGC a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.

La secretària de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona
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