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CU: 15
Expedient:2021 / 075932 / G
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 26 de gener de 2022 ,
ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord
següent :
Objecte
La Modificació núm. 31 del POUM referent al paratge natural núm. 12 Plans de la Casa
Nova del Roure i de cal Menut, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Ripoll, té per
objecte d’una banda ajustar la delimitació del paratge natural número 12 per tal de donar
coherència las objectius del Catàleg de Béns naturals de protegir els espais amb valors
ambientals i paisatgístics, incloent nous espais amb valors a protegir i excloent els que no
disposen de valors específics, on es podrien dur a terme altres activitats d’interès públic, i
d’altra banda, restaurar els espais de valor que han estat malmesos.
Àmbit d’actuació
Correspon a l’entorn del Paratge natural número 12 (PN12), anomenat Plans de la Casa
Nova del Roure i de Cal Menut.
Està situat a la part nord-oest del terme municipal, a prop del límit amb el municipi de
Campdevànol, i a l’est de la carretera N-152 Eix Pirinenc. Limita al nord amb el càmping
Ripollès, a l’est amb sòl no urbanitzable, al sud amb el torrent de Muiols, inclòs dins l’àmbit
del paratge natural PN19 “Riera de Maiols”, en sòl no urbanitzable, i a l’oest amb el polígon
industrial Casanova de Baix, de Ripoll.
Té una superfície de 16,6628 ha.
Actualment dins l’àmbit existeixen:
- Dues construccions, anteriors al POUM, corresponents a una granja i una residència
canina, amb diversos elements vinculats (tanques, coberts i instal·lacions, etc).
- Una planta de tractament d’àrids a prop del camí del Cal Menut (2004), diversos
abocaments puntuals de residus a la zona de la pista existent sota el càmping, i de
terres a l’extrem oest dels plans de Cal Menut.
- Una línia de MT que transcorre longitudinalment.
Tramitació municipal
Aprovació inicial:
Informació pública:

Aprovació provisional:

ple
DOGC núm. 8476
BOP núm. 153
Diari de Girona
WEB i tauler d’anuncis
ple
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11-08-2021
04-08-2021
Sí
08-11-2021

1

Doc.original signat per:
Sonia Bofarull Serrat
04/02/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0C46V3B9WR2HU8VV4AKIUEBLV3I09IQ7*
0C46V3B9WR2HU8VV4AKIUEBLV3I09IQ7

Data creació còpia:
04/02/2022 11:26:46
Data caducitat còpia:
04/02/2025 00:00:00
Pàgina 1 de 13

DEPT. DE VICEPRESIDÈNCIA, POL.DIG. I TERRITORI

SCUG/O0381/2021 / 075932 / G/3969469

Segons la documentació aportada, durant el termini d’exposició pública s’han presentat dos
escrits d’al·legacions del Casal popular la Metxa i de l’Associació de Naturalistes de
Girona, els quals han estat parcialment estimats per acord de Ple de data 8 de novembre
de 2021.
Així mateix, en data 9 de setembre de 2021 i 21 de setembre de 2021, el Casal popular la
Metxa i l’Associació de Naturalistes de Girona presenten un escrit d’al·legacions al Servei
Territorial d’Urbanisme de Girona. Al respecte cal assenyalar, d’acord amb l’article 23.5 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, que
el tràmit d’informació pública és el tràmit previst en el qual es poden presentar les
al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que es considerin oportú
aportar en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública, d’acord amb
l’article 23.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme. Conseqüentment, els escrits d’al·legacions s’incorporen a l’expedient, però no
procedeix resoldre’n el contingut.
Informes
La directora dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural. Va dictar resolució de data 22 de juny de 2021 sobre l’existència d’efectes
significatius sobre el medi ambient de la MPOUM 31, al terme municipal de Ripoll:
“—1 Determinar que la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en
relació al paratge natural 12, al terme municipal de Ripoll, no té efectes significatius
sobre el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
estratègica simplificada.
—2 Si durant la tramitació de la Modificació s’introdueixen noves determinacions
diferents de les valorades en la present resolució, caldrà consultar sobre la seva
possible incidència
ambiental de forma prèvia a la seva aprovació definitiva
—3 Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll.”
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. Informe emès en data 1 d’octubre de
2021, el qual es ratifica en les consideracions de l’informe anterior.
Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. Informe emès en data
4 d’octubre de 2021, amb els aspectes següents:
En l’àmbit arquitectònic, d’acord amb les dades del SIG del Departament de Cultura, i de
l’Inventari del patrimoni arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural, a l’àmbit
de la present modificació no es detecta que hi hagi afectació. El document presentat no fa
esment al fet que dins l’àmbit hi hagi cap edificació amb catalogació i/o valors patrimonials.
Per aquest motiu, es considera que la present MPOUM no té afectacions patrimonials en
l’àmbit arquitectònic.
En l’àmbit arqueològic, no consta cap jaciment inventariat en l’àmbit de la modificació, per
la qual cosa no es pot preveure afectació. En el cas que durant l’execució dels projectes
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que se’n derivin es posessin al descobert restes d’interès arqueològic, caldrà atenir-se al
que determina la legislació vigent sobre e patrimoni arqueològic.
Unidad de Carreteras de Girona de la Demarcación de carreteras del Estado en Catalunya
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana. Informe emès en data 15 d’octubre de 2021 amb els aspectes següents:
Respecte al marc normatiu en matèria de carreteres estatals. Per tal de poder precisar amb
exactitud en l’àmbit de la modificació les limitacions de la propietat privada, es fa referència
als articles de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, que cal tenir en compte.
Respecte a plans i reserves de mobilitat s’informa que la present modificació suposa
eliminar les reserves i previsions contemplades en el PTPCG per al desenvolupament
d’una futura variant de la N-260, deixant sense connexió la circumval·lació de Ripoll i
Campdevànol amb Ripoll nord.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Informe emès en data 18 d’octubre de 2021
amb les consideracions següents:
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic. L’àmbit de la modificació no s’inclou en cap
espai d’interès geològic inventariat.
Riscos geològics La documentació que acompanya a la sol·licitud no inclou informació
sobre els riscos geològics, per tant resulta formalment insuficient respecte a l’avaluació
dels diferents fenòmens susceptibles d’esdevenir un risc geològic segons la normativa
d’aplicació. El Mapa per a la prevenció dels riscos geològics de Catalunya 1:25 000, citat a
l’apartat d’Antecedents, recull que una part de l’àmbit de la modificació es troba en zona de
risc baix per despreniments i esllavissades. Tot i que l’escala 1:25 000 no aporta una
resolució d’informació suficient per la seva aplicació en el planejament urbanístic, sí que
pot ser considerada com a informació de referència.
Per tant, aquest Institut considera necessari que es realitzi un reconeixement sobre el
terreny amb l’objectiu d’identificar l’existència d’indicis de fenòmens de despreniments i
esllavissades. Aquest estudi l’haurà de realitzar una persona amb els coneixements tècnics
adequats i, si s’escau, també haurà de recollir la proposta de mesures de protecció o
prevenció necessàries per garantir la seguretat de les persones i dels seus béns. Aquesta
informació s’ha d’incorporar a la fitxa descriptiva de les edificacions al Catàleg.
Així mateix, caldrà que la normativa reculli la necessitat de fer una valoració del perill
geològic, de manera prèvia a l’obtenció de llicència per a qualsevol actuació que es
promogui en aquestes edificacions.
Així mateix, a l’informe s’inclouen diversos advertiments tècnics referents a la necessitat de
realització d’un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics en cas de futures figures de
planejament urbanístic, i altres consideracions de caràcter genèric en relació amb l’emissió
de l’informe.
Agència Catalana de l’Aigua. Informe emès en data 20 d’octubre de 2021 amb caràcter
favorable sense condicions.
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S’informa sobre les disposicions del RDPH en matèria de zona de servitud i de zona de
policia respecte al torrent de Muiols.
S’indica el règim d’autoritzacions per poder realitzar obres en zona de policia de lleres.
Serveis Territorials a Girona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural. Informe emès en data 26 d’octubre de 2021 amb caràcter favorable i la precisió que
l’informe s’emet única i exclusivament pel que fa als efectes i repercussions que a nivell
urbanístic pot ocasionar al funcionament normal de l’activitat de les explotacions agràries
que puguin resultar afectades i en el marc de la tramitació urbanística de l’actuació
sol·licitada, i en qualsevol cas, s’han de respectar les incompatibilitats i les determinacions
de la normativa urbanística i sectorial aplicable. A més a més, només inclou les afectacions
pel que fa al medi agrari, des del punt de vista de l’activitat agrícola, ramadera i forestal, i
que no s’inclouen les possibles afectacions que es puguin produir en matèria d’aigües,
residus o energia.
Planejament vigent
PLANEJAMENT TERRITORIAL
Pla territorial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament en data 14 de
setembre de 2010 i publicat en el DOGC de data 15 d’octubre de 2010.
Dins el sistema d’espais oberts, l’àmbit de la MPOUM 31 té la categoria de sòl de protecció
preventiva, el qual està definit i regulat als articles 2.10 i 2.11 de les normes d’ordenació.
Així mateix, a l’article 2.5 regula les edificacions, instal·lacions i infraestructures en els
espais oberts.
El PTPCG preveu, com a actuació en el sistema d’infraestructures, un corredor en estudi
que correspon a la previsió de la variant nord de la C-26, la qual també afecta
Campdevànol; es tracta d’una representació gràfica de caràcter esquemàtic que pretén
expressar l’objectiu de connectivitat entre punts, segons l’article 4.3 de les normes
d’ordenació. Aquest corredor es correspon amb les previsions del POUM respecte a la
variant nord de la carretera N-260.
Dins el sistema d’assentaments, el sector industrial de la Casa Nova de Baix, confrontant
amb l’àmbit per l’oest, té la categoria d’àrea especialitzada d’ús industrial i/o logístic.
El PTPCG conté directrius de paisatge generals segons components (art 2.1 al 2.10) i
directrius específiques referents als Objectius de qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs
de paisatge de les Comarques Gironines (art. 3.1 al 3.19), de totes elles, i en referència a
l’àmbit de la modificació, es destaquen les següents, compreses dins la Unitat de paisatge
4 “Alt Ter”:
4.1. Uns assentaments de Campdevànol, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau
de Segúries ordenats i que no comprometin els valors del paisatge que alberga, ni els
valors dels espais circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat.
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4.5. Unes valls del Ter i del Freser on les planes estiguin preservades i alliberades de
construccions excessives per tal de millorar la qualitat del mosaic paisatgístic i mantenir la
identitat visual.
4.6. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables
ecològicament i que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i
l’ús turístic i de gaudi.
4.8. Un mosaic paisatgístic de boscos de ribera, camps de conreu, prats de dall i boscos
caducifolis i perennifolis de vessant, mantingut i potenciat com a element d’alt valor
ecològic, estètic i productiu.
4.9. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i
permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de l’Alt Ter
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Ripoll, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 9 d’abril de 2008, publicat en el DOGC
de data 25 de juliol de 2008.
L’àmbit del paratge natural PN12 està classificat com a sòl no urbanitzable i qualificat en la
seva major part com a espai de conreu i pastura, i puntualment com a espai de bosc i
muntanya, els quals estan regulats respectivament als articles 354-355 i 359-360 de les
NNUU del POUM.
Segons l’article 255 de les NNUU del POUM, a l’espai de conreu i pastura:
“Els usos admesos dins d’aquest espai, tret de les limitacions establertes per als àmbits
catalogats, són:
a) Usos agrícoles, propis d’una activitat agrícola, ramadera o d’explotació de recursos
naturals.
b) Ús ramader extensiu, i intensiu en règim ó permanent, quan tingui caràcter d’explotació
familiar agrària, en funció de la dimensió i productivitat de la finca.
c) A les edificacions en què així es determina en el catàleg a què es refereix l’article 50.2
del TRLUC són admissibles els usos d’habitatge familiar, residencial turístic o d’hostaleria
rural o les activitat d’educació en el lleure, amb les condicions que s’hi estableixin a
cadascuna.
d) Habitatge familiar, directament i justificadament associat a l’activitat agrícola, ramadera o
d’explotació de recursos naturals.
e) Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.”
Segons l’article 260 de les NNUU del POUM, a l’espai de de bosc i muntanya:
“Els usos admesos dins aquest espai són:
a) Us forestal
b) Activitats o equipaments d’interès públic que per la seva funcionalitat s’hagin
d’emplaçar necessàriament sobre aquest tipus d’espai”.
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D’altra banda, les normes del Catàleg de Béns a protegir del POUM relacionades amb la
present modificació són les següents:
L’article 3 distingeix, entre altres béns objecte de protecció, els Béns d’interès natural, els
quals comprenen els espais del PEIN i els paratges naturals, PN, delimitats al POUM.
L’article 4 disposa els criteris de protecció comuna per als béns protegits, i respecte als
espais naturals protegits la regulació serà compatible amb la qualificació, i no s’admeten
les actuacions que alterin la morfologia i els calors protegits, el medi vinculat a l’aigua, la
gea, la vegetació i la fauna.
Pel que fa a les disposicions relatives a la protecció dels béns d’interès natural, l’article 17
defineix els PN com aquells altres espais naturals que constitueixen un conjunt natural amb
característiques ambientals, paisatgístiques i de notable vàlua ecològica i mediambiental i
que són objecte de protecció específica, sigui quina sigui la seva classificació del sòl.
Aquests es delimiten als plànols de les sèries 5 i 6, es relacionen a l’article 17 i es
defineixen i regulen a les fitxes corresponents.
L’article 18 disposa que la protecció dels PN té caràcter absolut pel que fa a formacions
geològiques, geomorfològiques, ecosistemes, vegetals i característiques singulars que
motiven la seva protecció.
L’article 19 determina que aquests espais es consideren lliures de qualsevol tipus de nova
edificació i/o construcció. Les úniques activitats permeses són les de caràcter cultural,
científic, didàctic i divulgatiu dels valors essencials que motiven la seva protecció. Per als
béns culturals inclosos o vinculats a aquests espais regiran els usos admesos en el POUM.
L’article 20 disposa, com a condicions particulars dels PN, que no s’hi permeten les
activitats que directa o indirectament perjudiquin els valors naturals que es protegeixen, ni
que malmetin, transformin, desfigurin, o destrueixin la seva geomorfologia o la seva flora.
Als PN que continguin masses vegetals, les condicions de protecció i actuacions tendiran
al manteniment, millora i, si escau, regeneració dels ecosistemes i elements vegetals
objecte de protecció. No es permet cap activitat que pugui alterar, destruir o transformar
l’ecosistema, la vegetació i la fauna característiques.
La fitxa específica del PN12 és la següent:
Nom de l’espai:
Codi de l’espai:
Superfície:
Protecció POUM:

Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut
PN12
10 ha
Paratge natural

Característiques
i
justificació:
Diagnosi
de
l’estat
actual:
Directrius específiques
per a l’ordenació i gestió

Petites planes amb conreus del fons de la vall de la riera de Maiols.
Abandonament de l’activitat agrícola
Manteniment del caràcter agrícola i ramader de la zona. Intervenció de
millora paisatgística.
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de l’espai:

- Pla director urbanístic de les Colònies del Ter i del Freser, aprovat definitivament pel
conseller de PT i OP i publicat al DOGC de 29 de setembre de 2010.
- Pla especial d’infraestructures hidràuliques del Ter i del Freser, aprovat definitivament en
data 22 de juliol de 2014 i publicat en el DOGC de data 5 d’agost de 2014.
- Modificació del POUM número 20 (MPOUM 20) en l’àmbit del sòl no urbanitzable del
municipi, aprovada inicialment en data 25 de setembre de 2008 i exposada al públic.
Segons s’exposa en la memòria informativa del document, aquesta MPOUM incloïa la
revisió del Catàleg de Béns naturals i la regulació dels usos permesos.
No va prosseguir la tramitació, però les tasques realitzades en el marc de la mateixa s’han
pres com a punt de partida per al present document.
Descripció de la proposta
A la memòria justificativa s’exposen les incoherències següents observades en la definició i
la regulació dels PN:
-

-

-

La fitxa del PN12 no descriu amb detall els valors a protegir, sinó que únicament es
refereix a l’existència de planes amb conreus, les quals eren molt nombroses a la
primera meitat del segle XX i es van anar transformant en àrees boscoses per
l’abandonament de l’activitat agrícola. Es considera que no és necessari catalogarles, atès que la qualificació com a espais de conreu i pastura ja fixa l’ús agrícola
com a principal, i a més, aquest ús no forma part dels usos admesos explícitament
en els paratges naturals.
La delimitació del PN12 no té el nivell de detall suficient, no s’ajusta a elements reals
o topogràfics i l’àmbit es troba alterat per una planta de tractament d’àrids a prop del
camí del Cal Menut (2004), abocaments puntuals de residus a la zona de la pista
existent sota el càmping, i de terres a l’extrem oest dels plans de Cal Menut. Els
ecosistemes vegetals que es pretenia protegir s’han eliminat i la vegetació actual és
espontània i es regenera de forma natural. Una línia de MT recorre longitudinalment
l’àmbit.
No obstant estigui prohibit, a l’àmbit del PN12 existeixen dues edificacions anteriors
al POUM, corresponents a una granja i una residència canina, amb diversos
elements vinculats (tanques, coberts i instal·lacions, etc).
L’execució del corredor en estudi corresponent a la previsió de la variant nord de la
C-26 previst al PTPCG pel camí dels plans de Cal Menut comprometrà la protecció
del PN12 delimitat actualment i suposarà un fort impacte paisatgístic.
- Comparativament, existeixen en el terme municipal altres indrets amb valors
similars, no catalogats, on es podrien implantar activitats i edificacions
compatibles amb el sòl no urbanitzable segons el TRLUC i el POUM, les quals
generarien un impacte paisatgístic molt major. En aquest sentit, es considera que
caldria replantejar els usos admesos en aquests espais, buscant l’equilibri entre
la seva protecció i la possibilitat d’obtenir rendibilitat econòmica; en aquest sentit,
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les restriccions que suposa aquesta protecció local haurien de ser coherents amb
els valors naturals, ambientals i paisatgístics singulars i indiscutibles dels
terrenys, i alhora, possibilitar que els que encara que no hagin estat antropitzats,
no disposin de valors a protegir, puguin ser idonis per acollir noves activitats
d’interès públic en sòl no urbanitzable ‐culturals, esportives, de lleure, etc. – i
dinamitzin l’economia local, millorin la gestió forestal i permetin el gaudi del sòl
rústic.
La proposta, que tal com s’ha esmentat segueix els criteris de la MPOUM 20, comprèn els
aspectes següents:
-

-

Ajustar els límits del PN12 a la realitat i concretar-los mitjançant elements reals i
topogràfics (camins, corriols, propietats, límits forestals, torrents, etc.), tal com
segueix:
− Ampliar l’àmbit del PN12 incorporant una roureda situada entre el camí
d’accés als plans de Cal Menut i el càmping Ripollès, d’acord amb els seus
valors naturals de caràcter forestal.
− Excloure la part de l’àmbit que no té les condicions d’un paratge natural ni s’hi
distingeixen valors ecològics o mediambientals diferents als dels terrenys no
catalogats del seu entorn; aquesta part està poc exposada visualment i té
poca repercussió paisatgística.
− Modificar la fitxa del PN12 del Catàleg de béns a protegir del POUM, en els
aspectes següents:
- A l’apartat de Característiques i justificació s’inclou una roureda a la solana,
sota la Casa Nova del Roure.
- S’incorpora l’apartat “d’Hàbitats d’interès comunitari (HIC): Prats de dall,
vegetació de ribera i herbassars Roureda de roure martinenc.”
- A l’apartat de Diagnosi de l’estat actual es canvia la referència a
l’abandonament de l’activitat agrícola per la referència a planes agrícoles i
roureda destinades a la pastura de bestiar boví i caprí, principalment.
- A l’apartat de Directrius específiques per a l’ordenació i la gestió de l’espai
s’inclou el manteniment del caràcter forestal així com mesures correctores per
restaurar les parts que hagin estat malmeses per recuperar els valors
originals pels quals varen ser catalogats.
− El resultat suposa un augment de la superfície del PN12 de 1,6683 ha (de
11,9827 ha a 13,6510 ha).
Regular els terrenys exclosos del PN12, d’un banda concretant que, atès que no
se’n canvia la qualificació, s’apliquen les determinacions del POUM, i de l’altra,
fixant que en els espais exclosos del Catàleg de Béns Protegits s’aplicaran mesures
correctores per tal de millorar els seus valors ambientals i paisatgístics en els llocs
que hagin estat malmesos.
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Segons s’exposa en el document, la modificació no comporta increment del sostre
edificable, de la densitat de l’ús residencial, de la intensitat dels usos ni la transformació
global dels usos previstos.
Així mateix, no afecta les previsions del POUM en matèria de mobilitat, memòria social,
agenda, no té repercussions relatives a la sostenibilitat econòmica,
Finalment, convé esmentar que a la memòria de la MPOUM s’exposa que la MPOUM 31
respon a la necessitat, a curt termini, de corregir diverses incoherències observades en la
catalogació de béns naturals realitzada l’any 2008, actualitzar els límits dels paratges
naturals d’acord amb la realitat física i les preexistències i facilitar la implantació d’activitats
específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable.
Es considera que aquests objectius encaixen amb les previsions de modificació del mateix
POUM, i que, atès que la proposta de canviar la delimitació de l’àmbit del PN12 no afecta
la coherència entre previsions i ordenació, no altera la classificació ni la qualificació dels
sòls i no incideix en les previsions generals ni en la viabilitat del POUM, no requereix una
revisió global del mateix, però si que servirà per plantejar una revisió del mateix a mig o
llarg termini, on s’inclogui la revisió exhaustiva de tots els PN.
Valoració de l’expedient
VALORACIÓ TERRITORIAL
La proposta, que modifica la delimitació del PN12 i no comporta canvis en la classificació ni
en la qualificació del sòl, no contravé les determinacions del PTPCG respecte a la
regulació del sòl de protecció preventiva.
No obstant això, convé fer les observacions següents:
En primer lloc, atès que la proposta, tal com es planteja, no comporta cap tipus d’activitat ni
de construcció, però sí que allibera determinats terrenys de les condicions restrictives
fixades a la fitxa del PN12 del Catàleg de Béns del POUM respecte a les actuacions, i per
tant suposa la possibilitat d’implantar activitats, instal·lacions i edificacions a l’empara de la
qualificació d’espai de conreu i pastura i d’espai de bosc i muntanya del POUM, caldrà tenir
en compte que les possibles actuacions que es puguin plantejar una vegada sigui vigent la
present MPOUM s’hauran de subjectar a les determinacions dels articles 2.5 “Edificacions,
instal·lacions i infraestructures en els espais oberts“ de les normes d’ordenació i 2.11 “Sòl
de protecció preventiva. Regulació”.
L’article 2.5 disposa que el PTPCG considera com a factors favorables per a l’autorització
d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts els següents:
a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic
b) que siguin d’interès públic.
Així mateix, el Pla distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte:
A. Aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic.
B. Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic.
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C. Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent, les quals
comprenen les infraestructures i equipaments d’interès públic que han de situar-se
en el medi rural, entre els quals, i als efectes de les determinacions d’aquest Pla
territorial, es distingeixen: infraestructures lineals (C1) com carreteres, ferrocarrils,
conduccions i altres elements significatius; elements d’infraestructures (C2) com
parcs solars, parcs eòlics, antenes de telecomunicacions, instal·lacions de
tractament del cicle de l’aigua, plantes de tractament de residus, i altres elements,
així com elements d’equipament públic que la legislació urbanística no prohibeix en
sòl no urbanitzable (C3) com cementiris, establiments penitenciaris i d’altres.
En segon lloc, el PTPCG preveu, com a actuació en el sistema d’infraestructures, un
corredor en estudi que correspon a la previsió de la variant nord de la C-26 prevista al
POUM (actualment N-260), la qual també afecta Campdevànol; es tracta d’una
representació gràfica de caràcter esquemàtic que pretén expressar l’objectiu de
connectivitat entre punts, segons l’article 4.3 de les normes d’ordenació.
En aquest sentit, cal tenir en compte que a l’informe emès per la Unidad de Carreteras de
Girona de la Demarcación de carreteras del Estado en Catalunya de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad i Agenda Urbana s’informa que la
present modificació suposa eliminar les reserves i previsions contemplades en el PTPCG
per al desenvolupament d’una futura variant de la N-260, deixant sense connexió la
circumval·lació de Ripoll i Campdevànol amb Ripoll nord.
Respecte a aquest informe, en el document es manifesta que la present modificació no
pretén alterar les reserves i previsions contemplades en el PTPCG per al desenvolupament
la futura variant de la N-260, ni és l’instrument adequat per fer-ho. És per això que el plànol
d’ordenació O.01 “Planejament proposat” manté no només el règim de sòl i les
qualificacions vigents, sinó que també la traça de la reserva viària i identifica les
afectacions de l’actual Eix Pirinenc N-260, les quals queden excloses de l’àmbit d’actuació.
Es conclou que la MPOUM no altera aquesta reserva.
Per tant, caldrà tenir en compte que les possibles actuacions que es puguin proposar una
vegada sigui vigent la present MPOUM s’hauran de plantejar tenint en compte aquesta
previsió de vialitat.
En tercer lloc, pel que fa a les directrius de paisatge i al Catàleg de paisatge, i en
coherència amb els paràgrafs anteriors, caldrà tenir en compte que aquestes possibles
futures actuacions hauran de donar compliment a les directrius de paisatge generals
segons components i a les directrius específiques referents als Objectius de qualitat
paisatgística al objectius de qualitat paisatgística de la Unitat de paisatge 4 “Alt Ter”, abans
esmentats.
VALORACIÓ URBANÍSTICA
La present modificació comporta que els terrenys que es proposa incloure dins l’àmbit del
PN12 estaran afectats per les restriccions concretades a la normativa del Catàleg de Béns
a protegir i a la fitxa corresponent, i que els terrenys que es proposa excloure del mateix es
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podran destinar als usos admesos en les zones d’espai de conreu i pastura i d’espai de
bosc i muntanya, entre els quals s’hi troben les activitats o equipaments d’interès públic
que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, aspecte exposat en el document, juntament amb
el fet que aquests afavoriran la dinamització de l’economia local, milloraran la gestió
forestal i permetran el gaudi del sòl rústic.
És per això que a la valoració territorial s’ha reiterat l’obligació que les actuacions que es
puguin plantejar en base a aquestes noves possibilitats, hauran de ser coherents amb les
determinacions del planejament territorial.
Aquesta obligació també es fa extensiva a les determinacions del POUM.
Pel que fa als arguments defensats per l’ajuntament respecte a la tramitació de la present
MPOUM i a la previsió d’una futura revisió del POUM, i a la continuïtat entre ambdós
documents i la MPOUM 20, el fet que el punt de partida de la present proposta siguin els
treballs realitzats per elaborar aquesta modificació no tramitada, i que el mateix Ajuntament
manifesti la voluntat de plantejar una revisió exhaustiva de tots els Paratges naturals i dels
Espais d’interès natural del municipi en el marc de revisió del POUM, replantejant els seus
objectius, els criteris de catalogació i les directrius d’actuació en aquests espais en
continuïtat amb aquella modificació, es pot considerar que no és incoherent amb la
tramitació prèvia de la present modificació.
En referència als informes, els emesos pels organismes següents tenen caràcter favorable
i no contenen prescripcions que calgui incorporar: Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Cultura, Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Pel que fa a l’informe emès per la Unidad de Carreteras de Girona de la Demarcación de
carreteras del Estado en Catalunya de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, tal com s’ha esmentat a l’apartat de valoració
territorial, la proposta manté la traça de la reserva viària, la qual s’haurà de tenir en compte
en les futures actuacions.
Respecte a l’informe emès per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en el
document s’ha comprovat que dins l’àmbit no hi ha àrees amb indicis d’abundants
esllavissades. S’exposa que es detecta una zona amb escarpament en sòls amb indicis
d’inestabilitat, justament en la zona on no es modifica el PN12, que la mateixa normativa
del Catàleg de Béns a protegir ja protegeix aquest espai de qualsevol actuació que pugui
alterar les formacions geològiques o geomorfològiques (article 21), i que, d’acord amb el
marc legal de referència, la present MPOUM no encaixa en els supòsits d’obligació de
realitzar un Estudi d’identificació de riscos geològics.
En aquest sentit, el corresponents estudis es realitzaran en el marc de les futures
intervencions que es puguin proposar.
La present MPOUM no està afectada pel Pla director urbanístic de les Colònies del Ter i
del Freser ni pel Pla especial d’Infraestructures hidràuliques del Ter i del Freser.
VALORACIÓ EN RELACIÓ AMB EL PAISATGE
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Des del punt de vista de la seva incidència sobre el paisatge, es pot considerar que la
proposta no suposarà canvis negatius respecte a les previsions del POUM, atès que no
modifica els paràmetres de les zones incloses dins l’àmbit i que suposa una major
protecció de la roureda existent a la part nord de l’àmbit.
A més, la proposta determina normativament l’obligació d’establir i aplicar mesures
correctores, tant per als terrenys inclosos dins l’àmbit del PN12 (per tal de restaurar les
parts malmeses i recuperar els valors que motiven la seva catalogació) i per als exclosos
(en els espais que hagin estat malmesos per tal de millorar els seus valors ambientals i
paisatgístics).
Aquestes mesures correctores s’hauran de concretar en els instruments de planejament o
en els projectes de les futures actuacions.
Normativa urbanística
L’apartat de normativa urbanística comprèn 6 articles, dels quals el 5 modifica la fitxa del
PN12.
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, administratives i del sector públic (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; Llei 2/2021, del 29 de
desembre), 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, el Decret llei 18/2020, de
12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental, el Decret llei
50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb
protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer i el Decret llei
24/2021, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i
participades.
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i el 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:
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1. Aprovar definitivament la Modificació núm. 31 del POUM referent al paratge natural
núm. 12 Plans de la Casa Nova del Roure i de cal Menut, 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, i al Casal popular la Metxa i l’Associació de
Naturalistes de Girona.
Sònia Bofarull i Serrat
Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
Signat electrònicament
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